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1. SİGORTANIN TEMEL KAVRAMLARI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
1.1. Risk, Riziko ve Tehlike,
1.2. Riskin Unsurları,
1.3. Risklerin Sınıflandırılması,
1.4. Risk Karşısında İnsan Davranışları’ başlığı altında, risk karşısında bulunan insan
davranışlarını analiz ederek; kişilerin riskten kaçma, kaçınma, risklerin ortadan kaldırılması
veya vereceği zararların azaltılması yönünde başvuracağı fiziksel önlemler üzerinde duracak ve
daha sonra riskin kabulü veya transferi yönünde karar alma noktasına gelen kişinin başvuracağı
finansal yöntemlerden bahsederek, en rasyonel yol olan zararın transferi ile sigorta sisteminin
nasıl işlediğini irdeleyeceğiz.
1.5. Diğer taraftan, bir riskin sigortalanabilmesi için taşıması gereken unsurların neler
olması gerektiği konusu üzerinde duracak ve sigorta sisteminin nasıl çalıştığı ile ilgili basit bir
örnek vererek; paylaşım esasına dayalı ‘mütüel sistem’ ile devir esasına dayalı ‘sigorta
sistemi’nin literatürdeki tanımları ile, Türk Ticaret Kanunundaki tanımını yapacağız.
1.6. Son olarak, sigortanın sosyal, ekonomik fonksiyonlarını irdeleyecek, bunun yanı
sıra sigortanın negatif fonksiyonlarının varlığından da bahsedeceğiz.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

Sadece insanlar mı risk altındadır? Araştırın.

2)

Riskle tehlike arasındaki farkı araştırın.

3)
Manevi riskler sigortalanabilir mi? Sigortalanıp sigortalanamayacağını gerekçesi ile birlikte
tartışın.
4)
Evimizi veya iş yerimizi depreme karşı korumak için almamız gereke tedbirler nelerdir?
Araştırın.
5)
Önlenemeyen risklerin yaratacağı zararların giderilmesi için yapılacak en rasyonel hareket
nedir? Araştırın
6)
Gelecekte karşılaşacağımız riskler nedeniyle uğrayacağımız zararları tasarruflarımız ile
karşılayabilir miyiz? Tartışın.
7)
8)

Etrafınızda sizi ve ailenizi tehdit eden her risk sigortalanabilir mi? Araştırın.
Neden sigorta yaptırmalıyız? Tartışın.

9) Sigortalı malın kendi yapısından kaynaklanan bozukluklar ile kullanım nedeniyle ortaya çıkacak
eksiklikler ve yıpranmalar sizce sigortalanabilir mi? Cevabınız olumsuz ise niçin
sigortalanamayacağını açıklayın.
10)

Sigorta yaptırmanın yararları neler olabilir? Tartışın.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Risk ve İnsan

Tehdit eden risklerin
Kişinin sahip olduğu
ortadan kaldırılması için
değerleri ve menfaatleri
yapılacak
rasyonel
tehdit eden risklerin farkına
faaliyetlerin araştırılması ve
varmasının sağlanması
en etkin yöntemin bulunması

Risk
karşısında
kalan
kişilerin ve yöneticilerin
Risk karşısında kalan insan risklerini minimize etmenin
davranışları
yollarını araştırmaları ve
risklerini
en rasyonel
şekilde
yönetmelerinin
sağlanması

Sigortalanabilir
özellikleri

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği

Riski önleme, riski taşıma ve
riski devretme maliyetlerinin
analizi
sonucunda
en
ekonomik
kararın
alınabilmesi için alt yapı
oluşturulması

Riskin
değerlendirilmesi
Bir riskin sigortalanabilmesi
sonucunda
riskin için dikkat edilmesi gereken
sigortalanabilmesi
için
hususların neler olduğunun
objektif ve sübjektif verilerin
anlaşılması
analiz edilmesi
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Anahtar Kavramlar
•

Risk, Riziko, Tehlike

•

Riskin Kabulü, Riskin Paylaşımı, Riskin Transferi; SİGORTA

•

Mutlak Riskler, Spekülatif Riskler, Özel Riskler

•

Sigortanın Fonksiyonları

5

Giriş
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1.1. RİSK, RİZİKO VE TEHLİKE
Doğada yer alan canlı, cansız tüm varlıklar ve işletmeler çeşitli risklerin tehdidi altındadırlar.
İnsanlar doğdukları andan, ölünceye kadar, nereden geleceklerini bildikleri veya bilmedikleri
birçok bireysel ve toplumsal riskle karşı karşıyadırlar. Bu risklerin gerçekleşmesi halinde,
tehdit altında bulunan değer ya tamamen yok olur veya maddi bir kayıp (zarar) ortaya çıkar.
Ayrıca bazı risklerin gerçekleşmesi sonucu kişilerin hak ve menfaatlerinde bir azalma veya
borçlarında bir artma söz konusu olabilir.
Genel anlamda, gerçekleştiğinde bireysel ve toplumsal zarar doğurabilecek şekilde isteğimiz
ve kontrolümüz dışında meydana gelen olay veya olaylar zincirinin kaynağına risk
denilmektedir.
Burada yapılan tanım, çok geniş bir tanımdır. Oysa risk terimi, gerek günlük yaşantıda ve
gerekse sigortacılık dilinde farklı anlamları ifade etmektedir. Günlük hayatta risk çok geniş bir
anlam ifade eder. Riskin tek bir anlamı yoktur ve tanımlanması zor bir kavramdır. İktisatçılar
ve davranış bilimciler, risk teorisyenleri ve aktüerler kendi bakış açılarından riski
tanımlamışlardır.
Risk genel olarak; “belirsizlik” ifadesiyle tanımlanmaktadır. Risk tanımında “belirsizlik” esas
alındığında, “şans” ve “sürpriz” kavramları üzerinde de durmak gerekir. Çünkü her üç
kavramda da belirsizlik esastır.
Belirsizliğin olumsuz bir sonuç doğuracak şekilde ortaya çıkması riski ifade ederken; sonucun
olumlu şekilde gerçekleşmesi, şansı ifade etmektedir. Buna göre risk kavramında talihsizlik ve
kötümser bir sonuçtan bahsedilirken; şans kavramında memnuniyet yaratan bir iyimserlik söz
konusudur. Örneğin; hayat sigortacılığında belli bir yaştaki sigortalının ölüm riski % 2 ise,
hayatta kalma şansı %98’dir.
Sürpriz ise hiç beklenilmedik bir olayla karşı karşıya kalmaktır. Sürprizin de ortaya çıkması bir
olasılıktır ve bu nedenle belirsizlik taşımaktadır. Sürprizler şaşırtıcıdır ve sonuçları hem
memnuniyet verici, hem de üzücü olabilir. Sürprizler her zaman parasal bir sonuç doğurmazlar.
Riski sürprizden ayıran temel özellik; riskin gerçekleşmesi sonucunda bir kaybın, bir zararın
veya olumsuz bir halin ortaya çıkmasıdır.
Görüldüğü gibi risk ve şans, belirsizlik odaklı iki zıt kavramdır. “Trafikte kontrol etmeden
karşı karşıya geçmek risklidir.” “Bu işi elde edebilme şansım nedir?” ifadeleri belirsizlik
üzerine kurulu bu zıtlığı açık bir şekilde ortaya koymaktadır.
Bu bakış açısından risk, temel olarak; “bir zararın doğmasıyla ilgili belirsizlik” olarak
tanımlanabilir.
Örneğin; otomobille yapılacak yolculukta kaza yapma ve buna bağlı olarak, ölme, yaralanma
riski olduğu gibi, bir şeyin zarar görmesine yahut başka bir kimsenin ölmesine veya
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yararlanmasına sebep olma riski de vardır, çünkü belirsizlik söz konusudur. Aynı şekilde,
yapılacak bir yatırımdan umulan gelirin elde edilememesi riski de mevcuttur. Burada da
belirsizlik söz konusudur. Yine belirsizliğin söz konusu olması nedeniyle, sigara içenlerin
kanser olma riski vardır. Görüldüğü gibi verilen örnekler, kaza açısından, finansal açıdan ve
sağlık açısından riski ifade etmektedir. Her birinde ortak nokta, riskin gerçekleşmesinde bir
belirsizliğin olmasıdır.
Bir başka ifadeyle risk, mevcut iyi hali kötü hale çeviren olay, unsur veya kişi olarak
tanımlanabilir. Mevcut iyi halimizden standart sapma üstünde büyük zarar yaratan olay veya
unsur da risk olarak ifade edilebilir.
Sigortacılık dilinde risk terimi, zarara veya kayba sebebiyet verebilecek unsurun ve olayın
kendisi için kullanılmaktadır. Örneğin deniz nakliyat sigortalarında fırtına riskinden
bahsedildiğinde; sonucunda bir geminin batmasına neden olabilecek zarar verme olasılığından
söz edilmektedir. Buna göre risk, zararın doğmasına sebep olabilecek etken unsur, olay veya
olaylar dizisidir.
Genel olarak risk, bir belirsizlik olarak tanımlanmasına rağmen; sigortacılık açısından risk
terimi aynı zamanda sigortalı malı veya sigortalı kişiyi tanımlamak için de kullanılmaktadır.
Örneğin, sigorta sektöründe; “bu sürücü kötü bir risktir” veya “bu bina kabul edilemez bir
risktir” ifadelerini duymak olağandır.
Görüleceği üzere risk terimi, gerek günlük yaşantıda ve gerekse sigortacılık dilinde farklı
anlamları ifade etmektedir. Ülkemiz sigortacılığında, aralarında fark olmalarına rağmen;
“risk”, “riziko” ve “tehlike” kavramları aynı anlamda kullanılmaktadır.
Risk kavramı, her şeyden önce ortaya çıkabilecek zararın olası nedeni olarak tanımlanmakta;
bazen de, zarar doğuracak olayın gerçekleşme olasılığını ifade etmektedir. Bu özelliği
bakımında risk, zarar doğuracak olayda etken unsurdur.
Riziko kavramı ise, riskin gerçekleşmesi halinde zarar görecek olan kişi, nesne veya değeri
ifade etmektedir. Bu özelliği itibariyle riziko edilgendir.
Tehlike, riskin gerçekleşme olasılığını yaratan veya bu olasılığın derecesini artıran durumdur.
Riskin kaynağına ne kadar yaklaşılırsa tehlike derecesi de o kadar artar. Riskin kaynağından
uzak durulması halinde tehlikenin varlığından söz edilmez. Risk hep vardır. Tehlike ise, riske
yakın olma durumunu gösterir ve her zaman tehlikenin varlığından söz etmek mümkün değildir.
Tehlike kavramında iradi hareket söz konusudur. Tehlike, kişinin riski göze alma kararını
gösterir. Bu bakımdan iradidir. Örneğin, paraşütle atlayanlar için paraşütün açılmaması,
dolayısıyla ölüm riski vardır. Burada tehlike ancak paraşütle atlamayı göze alanlar için söz
konusudur. Aynı şekilde, sigara içenlerin akciğer kanseri olma riski vardır. Sigara içmeyenler
için tehlike daha düşüktür.
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Riskin tehdidi altında bulunan değer ile riskin kaynağı arasındaki ilişki kesilebiliyorsa, tehlike
ortadan kalkar veya kesilebildiği ölçüde hafifler.
Üç ana tehlikeden bahsetmek mümkündür:
•

Fiziksel Tehlike

•

Moral Tehlike

•

Yasal Tehlike

Fiziksel Tehlike; zararın gerçekleşmesine neden olacak fiziksel şartların ağırlaşması durumunu
ifade eder. Örneğin; yolların buzlanması, bir trafik kazasının oluşması için fiziksel bir tehlike
teşkil eder. Aynı şekilde, kalitesiz bir elektik donanımı, yangın riski için; kilitsiz bir kapı,
hırsızlık riski için birer fiziksel tehlike örneğidir.
Moral Tehlike; genel olarak iki anlam taşımaktadır. Kişinin karakterine ve dürüstlüğüne bağlı
olduğu gibi, tutum, alışkanlıkları ve yaşam tarzı ile ilgilidir. Haksız kazanç elde etmek amacıyla
yapılan sigorta sahtekârlıkları moral tehlikenin temelini teşkil eder. Sigortalının sahte kaza
senaryoları üreterek tazminat talebinde bulunması, hasar miktarını olduğundan fazla
göstermesi, kendi iradesiyle kasten sigortalı malları kundaklaması birer moral tehlike örneği
olarak verilebilir. Moral tehlike, sigorta sektöründe kontrolü zor olan bir tehlike olarak varlığını
sürdürmektedir.
Moral tehlike her zaman dürüstlük dışı hareket etme anlamına gelmez. Sigortalının, sigortası
yokmuş gibi hareket etmesi beklenirken; bazen sigortanın varlığı, sigortalının gerekli özeni
göstermeden dikkatsizce hareket etmesine neden olabilir. Mallarını korurken gereken önemi
göstermemesi, anahtarı otomobilin üzerinde unutması, hastalık riskini artıracak derecede aşırı
içki ve sigara kullanımı gibi kötü alışkanlıkları, bu tip moral tehlike örneklerindendir.
Yasal Tehlike; sorumluluk yaratan tehlikeler olarak da adlandırılan bu tehlikeler kişilerin ve
işletmelerin eylemlerinden kaynaklanan tehlikelerdir. Hata ve ihmal sonucu bir malın zarar
görmesi veya bir kişinin yaralanması veya ölmesi, bir mesleğin gereği gibi ifa edilmemesi
halinde üçüncü kişilerin zarar görmesi gibi haller sonucu kişiler ve işletmeler yasal olarak
sorumlu tutulabilirler. Yasadan kaynaklanan bu sorumluluklar, yasal tehlikelerin örneğini
oluşturmaktadır.
Bütün bu bilgilerin ışığı altında, doğada yer alan canlı ve cansız tüm varlıkların çeşitli risklerin
tehdidi altında bulunduklarını söylemek mümkündür.
İnsanlar doğdukları andan, ölünceye kadar, nereden geleceklerini bildikleri veya bilmedikleri
birçok riskle karşı karşıyadırlar. Bu risklerin gerçekleşmesi halinde, tehdit altında bulunan
değer ya tamamen yok olur veya maddi bir kayıp (zarar) ortaya çıkar. Ayrıca bazı risklerin
gerçekleşmesi sonucu kişilerin hak ve menfaatlerinde bir azalma veya borçlarında bir artma söz
konusu olabilir. Genel anlamda, gerçekleştiğinde bireysel ve toplumsal zarar doğurabilecek
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şekilde isteğimiz ve kontrolümüz dışında meydana gelen olay veya olaylar zincirinin kaynağına
risk denilmektedir.
Sigortacılık anlamında ise “Risk; gelecekte olması muhtemel ve gerçekleştiğinde insanın can
varlığında sakatlık, ölüm gibi bir sonuç doğuran; malvarlığında, hak ve menfaatlerinde bir
azalmaya ve nihayet borçlarında bir artmaya neden olan, kişinin iradesi ve kontrolü dışında
ortaya çıkabilecek istenmeyen olay, eylem veya olumsuz unsurların tümüdür.”
Nasıl ki kişiler hayatları boyunca çeşitli risklerin tehdidi altındaysa, işletmeler de değişik
risklerin tehdidi altındadırlar.
Kişiler bedenleri, canları, malvarlıkları, sorumlulukları, hak ve menfaatleri ile risklerin tehdidi
altındayken, işletmeler ise malvarlıkları ve bunlarla ilgili hak ve menfaatleri bakımından tehdit
altında bulunurlar.

1.2. RİSKİN UNSURLARI
Riskin unsurları şöyle sıralanabilir;
Risk:
•

İstenmeyen bir olayın gerçekleşme olasılığıdır: Muhtemeldir.

•

Belirsiz ve geleceğe yöneliktir: Müstakbeldir.

•

Rastlantısal (tesadüfî) bir şekilde ortaya çıkar.

•

Kişinin iradesi dışında gerçekleşir.

•

Ne zaman gerçekleşeceği ve yaratacağı zararın boyutları belli değildir.

•

Gerçekleştiğinde bir şeyin zarar görmesine veya tamamen yok olmasına sebep olur.

1.3. RİSKLERİN SINIFLANDIRILMASI
Kişiler ve işletmeler risk taşıyıcısı durumundadırlar. Kişileri ve işletmeleri tehdit eden bu
riskleri, doğurdukları sonuçlar bakımından ikiye ayırmak mümkündür.

1.3.1. Ekonomik Sonuç Doğurmayan Riskler
Sigorta konusu ve kapsamı dışında kalan bu riskler, kişilerin manevi değerlerini, onur ve
haysiyetini tehdit eden risk niteliğinde olup, bu risklerin yarattığı sonuçlar para ile ölçülemez.
Manevi değerleri tehdit eden riskler için manevi tazminat ve cezai yaptırımlar belirlenmiş ve
bu risklerin gerçekleşmesi olasılığına karşı kişilerin uğrayacakları manevi zararlar sigorta
teminatı dışında tutulmuşlardır. Ancak manevi zararların doğmasına neden olan kişiler
bakımından durum farklılık göstermektedir. Bu zararlarla ilgili mahkeme kararları parasal bir
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değer ifade ettiğinden, bu zararın doğmasına neden olan kişiler bu risklerini sigorta
ettirebilirler.

1.3.2. Ekonomik Sonuç Doğuran Riskler
Maddi kayıp ve zarara neden olmaları bakımından bu risklerin sonuçları para ile ölçülebilir
niteliktedir. Bu riskler riskin doğuş sebebine göre ve neyi ve kimi etkilediğine göre
sınıflandırılırlar. Bir kısmı sigortacılığın ana konusunu oluşturabilecek bu riskleri, iki grup
halinde ve dört ana başlık altında incelemek mümkündür.
•

Gerçek Riskler,

•

Spekülatif Riskler,

•

Temel Riskler,

•

Özel Riskler.

1.3.2.1. Gerçek Riskler
Bu riskler, gerçekleşip gerçekleşmemeleri kişilerin ve işletmelerin kararlarından bağımsız
olarak ortaya çıkan ve gerçekleşmeleri halinde sadece bir kaybın veya zararın doğmasına neden
olan risklerdir. Sadece kaybetme veya kaybetmeme sonucunu doğuran bir özelliğe sahip bu
risklerde kişinin her hangi bir kazanç beklentisi yoktur. Diğer bir ifadeyle; gerçekleşmemeleri
halinde mevcut halin korunduğu, gerçekleşmeleri halinde ise bir kaybın söz konusu olduğu
riskler bu gruba girmektedir. Saf Risk veya Mutlak Risk olarak da adlandırılan bu riskler
tamamen rastlantısal (tesadüfî) özellikli olup, gerçekleşmeleri halinde sadece zarar veya bir
kayıp söz konusu olur. Bu risklerde ilgililerin kar etmesi söz konusu değildir.
Gerçek riskler sigortalanabilir niteliktedirler. Yangın, sel, kaza, hırsızlık, ölüm gibi riskler,
gerçek risklere örnek teşkil eden risklerdendir.

1.3.2.2. Spekülatif Riskler
Bu riskler, kar veya zarar etme olasılığının söz konusu olduğu hallerle ilgili risklerdir. Burada
ilgili kişi veya işletmenin kar veya zararı söz konusudur. Farklı oranlarda olsa bile bir taraftan
kazanç beklentisi söz konusuyken öte yandan kaybetme tehlikesi de vardır.
Borsada yatırım yapan, iddiaya giren, kumar oynayan veya bahse giren kişi para kazanmak için
kaybetme riskini de göze almaktadır. Burada bir karar riskinden bahsetmek mümkündür.
Ekonomik faaliyetlerin tümü karar riskini içermektedir. Spekülatif risklerde ilgililer kar veya
zarar edeceklerdir. Spekülatif risklerin önemli bir bölümünü ekonomik faaliyetlerle ilgili
kararlar oluşturmaktadır. Sonuç farklı oranlarda gerçekleşecek olsa bile faaliyet, kar veya
zararın mutlak olarak gerçekleşmesiyle son bulacaktır. Bu nedenle bunlara ticari risk veya
işletme riski de denilmektedir.
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Bu anlamda risk, belli bir zaman aralığında hedeflenen bir sonuca ulaşamama sonucu kayba ya
da zarara uğrama olasılığıdır.
Bir işletmeyi etkileyebilecek spekülatif riskler;
•

Stratejik Riskler ve

•

Operasyonel Riskler

•

Finansal Riskler

olarak alt bölümlere ayrılırlar.
Stratejik Riskler; amaç odaklı risklerdir. Örneğin, bir işletme üretimini artırmak amacıyla yeni
ekipmanlar almak veya yeni bir teknoloji kullanmak için yatırım yapabilir, ancak sonuç kar
elde etmek yerine zararla sonuçlanabilir. Burada stratejik bir riskin varlığından söz etmek
mümkündür.
Operasyonel Riskler; işletme faaliyetlerinin devamı sırasında ortaya çıkan risklerdir. Örneğin,
çalışanların yaralanmaları nedeniyle üretimde meydana gelen düşmeler veya güvenlik
noksanlığı nedeniyle müşteri bilgilerinin üçüncü kişilere sızması ile karşılaşılacak zararlar, bu
tip risklerdendir.
Finansal Riskler; yapılan bir yatırım sonucunda umulan getirinin elde edilememesiyle ilgili
risklerdir.
Spekülatif riskler genel olarak sigortacıların ilgi alanı dışında kalmış ve sigorta kapsamı dışında
tutulmuşlardır. Birer karar riski olmaları nedeniyle işletmeyi etkileyecek bu riskler işletmenin
kendisi tarafından alınacak tedbirlerle azaltılabilir veya ortadan kaldırılabilir. Bu nedenle
yönetilebilir niteliktedirler.
Günümüzde birçok şirket, bu riskleri yönetebilmek için yeni departmanlar kurmakta, bazı
büyük şirketler de ana sorumlulukları işletme risklerini yönetmek olan Risk Yöneticileri-Chief
Risk Officer (CRO) istihdam etmektedirler.

1.3.2.3.Temel Riskler
Genellikle doğal kaynaklı veya fiziksel nitelikli riskler olup, bireysel olmaktan çok toplumu
ilgilendiren sonuçlar doğuran riskler “Temel Riskler” olarak adlandırılmaktadır.
Salgın hastalık, kıtlık, savaş, işsizlik, durgunluk gibi sonuçları kişiden ziyade toplumu
ilgilendiren bu riskler, devletin ilgi alanı içinde veya uluslar arası platformlarda ele alınırlar.
Toplum hayatını etkileyen doğal afetler karşısında devlet, zararları azaltmak veya gidermek
için fiziki ve yasal önlemleri alır.
İstisnaları dışında, temel riskler katastrofik sonuç doğurmaları bakımından genellikle
sigortalanamaz niteliktedirler.
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1.3.2.4. Özel Riskler
Sadece sınırlı sayıda bireyi etkileyecek şekilde sonuç doğuran riskler ise “Özel Riskler” olarak
bilinmektedir. Hastalık, trafik kazası, hırsızlık gibi riskler bu gruba giren bireysel risklerdendir.
İster bireysel, ister toplumsal sonuç doğursunlar, riskler kişi ve işletmelerin mal varlıklarını,
can varlıklarını ve sorumluluklarını etkilerler. Kişilerin ve işletmelerin mal varlıkları ve
bunların kaynakları aktif ve pasif kalemlerini oluştururlar. Aktifte varlıklar, hak ve alacaklar
yer alırken; pasifte özkaynaklar ve borçlar bulunmaktadır.
Mal varlığını tehdit eden riskler, kişilerin ve işletmelerin aktiflerinde, hak ve menfaatlerinde
veya gelirlerinde bir azalmaya neden olurlar.
Pasiflerdeki artış ise, “sorumluluk” kavramıyla ilgilidir. Kişiler eylemlerinden dolayı bir başka
kişinin mal ve / veya canına zarar verirlerse bunu gidermekle yükümlüdürler. Bu yükümlülük,
hukukta sorumluluk kavramı ile ifade edilmektedir. Sorumluluk riski kişileri borç altına sokar
ve pasiflerinde bir artış meydana getirir.
Bunların dışında can varlığını tehdit eden riskler vardır. Bu riskler kaza, sakatlık, hastalık,
yaşlılık, ölüm gibi risklerdir. Ölüm riski hariç, diğerlerinin gerçekleşmesi halinde ya ilave
masrafların yapılması veya işsiz kalma nedeniyle gelirden mahrum kalınması söz konusudur.
Ölüm riskinin gerçekleşmesi halinde ortaya çıkacak sonuç, ölen kişinin yakınlarını
ilgilendirmektedir.

1.3.3 Risklerin Kaynakları
Yukarıdaki açıklamalar ışığı altında ekonomik sonuç doğuran riskleri kaynakları itibariyle dört
ana grup altında incelemek mümkündür;
•

Doğadan kaynaklanan riskler,

•

Bireylerin davranışlarından kaynaklanan riskler,

•

Teknolojik gelişmeler nedeniyle ortaya çıkan riskler,

•

Ekonomik ve politik kaynaklı riskler.

Doğadan kaynaklanan riskler; Doğal ortama bağlı faktörlerin oluşturduğu risklerdir.
Deprem, yer kayması, yanardağ patlaması, sel, seylâp, kuraklık, fırtına, don, tsunami, yıldırım,
tarım zararlıları, çevre kirliliği gibi ekonomik açıdan çok büyük kayıplara neden olan risklerdir.
Fiziksel özelliklidir.
Ancak bir başka alt açılım olan Fiziksel Risklerle karıştırılmaması gerekir. Fiziksel riskler,
yangın, infilak, kaza, çarpışma, batma, gibi fiziki sonuç doğuran somut risklerdir.
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Bireylerin davranışlarından kaynaklanan riskler; insanların sebep oldukları bireysel
nitelikli risklerdir. Bireysel Riskler olarak da bilinen bu riskler, insanın kendisine verdiği
zararlar ve başkalarının davranışları sonucu uğradıkları zararlar olarak ikiye ayrılırlar.
Kişinin iradesi dışında dikkatsizlik, unutma ve deneyimsizlik gibi haller nedeniyle meydana
gelen kazalar ortaya çıkan yaralanmalar, ütünün prizde unutulmasıyla çıkan yangın, insanın
kendi davranışlarından kaynaklanan risklerdendir. İntihar iradi bir davranış olduğu için bu grup
içinde değerlendirilmez.
İnsanlar kendileri risk altında oldukları gibi, aynı zamanda riskin kaynağını oluşturarak
başkalarına da zarar verebilirler. Diğer bir ifadeyle, insanlar başka kişilerin neden olduğu
risklerle karşı karşıya bulunabilirler. Bu bakış açısıyla risk; “zarara yol açan veya zarar verme
potansiyelinde bulunan kişi ya da nesne” olarak da tanımlanabilir. Bu gruptaki riskler yapıları
itibariyle hem bireysel, hem de toplumsal risklerin kaynağını oluşturur.
Bireysel Riskler, başkalarının haksız fiilleri sonucu kişilerin zarar görmesine neden olan
risklerdir. Hırsızlık, kaza, kundaklama, sabotaj, vandalizm, kasten yaralama veya adam
öldürme, bir akdin ifa edilmemesi gibi nedenlerle ortaya çıkan zararlar, başkalarının fiillerinden
doğan risklere örnek teşkil ederler.
Teknolojik gelişmeler nedeniyle ortaya çıkan riskler; teknolojik gelişmeler, insan hayatını
kolaylaştırırken, birçok bilinmeyen riski de beraberinde getirmiştir. Özellikle elektroniğin
günlük yaşantımızda kullanılmaya başlanmasıyla gelen birçok fiziki riskin yanı sıra, bir takım
elektronik dolandırıcılıkların da hayatımızı tehdit ettiği bir gerçektir. Enerji sektöründe yaşanan
gelişmeler daha önce bilinmeyen yeni teknolojik risklerin doğmasına neden olmuştur.
Ekonomik ve politik kaynaklı riskler; ülke ve dünya ekonomisinde meydana gelen değişikler
sonucu ortaya çıkan riskler bu grupta yer almaktadır. İşsizlik, enflasyon, durgunluk, ekonomik
ambargolar, kota uygulamaları gibi ülke ekonomisini etkileyen riskler Ekonomik
Risklerdendir. Ticari risk olarak da değerlendirilebilecek bu riskler sigortalanamaz nitelikte
olmakla birlikte, daralan piyasalar, günümüzde sigorta sektörünün de bu risklerle kısmen
ilgilenmeye başlamalarına neden olmuştur.
Politik Riskler ise, ulusal ve uluslararası politikalarda yaşanan gelişmeler nedeniyle ortaya
çıkarlar. Örneğin, kamulaştırma, el koyma, terör, anarşik olaylar, isyan, kargaşalık, ihtilal,
savaş, ekonomik ambargolar, kota uygulamaları politik riskler içinde yer alır.

1.4. RİSK KARŞISINDA İNSAN DAVRANIŞI
Risk taşıyan ve riskin gerçekleşmesi sonucunda zarar görecek olan insan, riski kabul ile
başkalarına transfer etme aralığında aşağıdaki yollardan birini seçebilir.
Riskin kabul edildiği haller aşağıda kısaca özetlenmiştir:
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• Pratikte riskten kaçınmanın bir anlam ifade etmediği bir durumun varlığı hali: Örneğin,
herhangi bir kişinin başına uçaktan parça düşebilir. Böyle bir riskin gerçekleşmesi ihtimali çok
düşük olmasına rağmen, önlemek için yapılacak makul bir yöntem yoktur.
• Riskin varlığının farkına varılmadığı haller: Birçok kişi bilgi noksanlığı nedeniyle kanundan
doğan sorumluluklarının farkında değildir. Bu nedenle kendilerini tehdit eden bu riskleri
kendiliğinden kabul etmiş olurlar.
• Riskin muhtemel sonuçlarının çok ciddi olmadığı haller: Bazı risklerin gerçekleşmesi halinde
ortaya çıkan sonuçlar çok ağır olmayabilir. Bu riskleri önlemek için katlanılacak maliyetin
riskin gerçekleşmesi halinde uğranılacak zarardan daha fazla olması söz konusu ise bu risklerin
isteyerek kabul edilmesi mümkündür. Bunun tam tersi, riski önlemek için yapılacakların sonucu
kabul edilemez nitelikteyse, yine riskin kabul edilmesi söz konusudur.
• Riskle karşı karşıya kalınmasının arzulandığı haller: Bazı kişiler, meslekleri veya hobileri
gereği risk almaktan heyecan ve zevk duyarlar. Örneğin parasailing, bungee jumping gibi
heyecan veren sporları yapanlar isteyerek risk alırlar.
• Kaderci yaklaşım: Bazı kişiler, inançları gereği, riski bir başka kişi veya kuruma devretmek
yerine üzerinde tutarlar.
Ancak genellikle insanlar kendilerini tehdit eden risklerden kaçınma veya sonuçlarını azaltma
yoluna başvururlar. Aynı davranış işletmeler için de geçerlidir.
Karşıdan karşıya geçen bir kişinin dikkatlice yolun her iki yönüne bakması kişisel olarak riskten
kaçınmaya iyi bir örnek teşkil ederken; asayişin korunması için polis teşkilatının oluşturulması,
toplum sağlığının korunabilmesi için sağlık hizmetlerinin yapılandırılması, toplumsal olarak
riskten kaçınma yöntemine örnek olarak verilebilir.
Daha önce belirtildiği gibi, her devrin ve toplumun insanı, içinde yaşadığı ortamın getirdiği
oluşturduğu risklerin tehdidi altındadır. Hangi risklerin kimleri ne şekilde etkilediği örnek
olarak aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.
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Doğal Afetler

Hastalık

Ekonomik Kriz

SAĞLIK

EV

KİŞİSEL
VARLIK

HAYAT

İŞ

AİLE

Yangın

Hırsızlık

Kaza
AKTİVİTE

OTOMOBİL

SORUMLULUK

Salgın
Çarpışma

İhmal

Suç

Hayatı boyunca sayısız riskin tehdidi altında bulunan insanın bazı durumlarda bu risklerden
kaçabilmesi söz konusu olmakla birlikte, riskten kaçamayacağı haller de mevcuttur. Kaçmanın
imkânsız olduğu durumlarda kişi, ya yukarıda bahsedilen kaderci yaklaşım sergileyerek riski
kabul eder, ya da riskin gerçekleşmesi sonucu uğrayacağı zararları başkalarına devretmek
yoluna başvurur. Ancak, burada dikkat edilmesi gereken konu; riskin kendisinin değil, riskin
doğuracağı zararların devredilmesi konusudur.
Riskten kaçınma veya sonuçlarını azaltma yönünde fiziksel önlemler alınabileceği gibi,
sonuçlarından korunmak için finansal yöntemlere başvurulabilir.
Risk karşısında bulunan kişi risk taşıyıcısı konumundadır. Sonuçları büyük zararlar
doğurmayan risklerin kişiler tarafından taşınması söz konusu iken; özellikle teknolojik
gelişmelerin yarattığı risklerin yaratacağı büyük zararların taşınması mümkün
gözükmemektedir.
Riskten kaçınma, riski kabul ve riski devir kararları aşamasında bulunan risk taşıyıcısı kişiler,
sırasıyla aşağıdaki tabloda gösterilen davranışları sergilemektelerdir.
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RİSK KARŞISINDAKİ İNSANIN DAVRANIŞI
Örnek: Evin yanması

RİSK

Kaçınma

Önleme

Sınırlandırma

Mağarada

Sağlam

Sprinkler

Yaşam

Beton Yapımı

Söndürücüler

TRANSFER

SİGORTA

Kabul

Zararı
Üstlenme

1.4.1. Fiziksel Önlemler
İlk akla gelen yol riskin ortadan kaldırılmasını sağlamaktır. Ancak risk hep vardır ve ortadan
kaldırılması çoğunlukla mümkün olmamaktadır.
Bu durumda akılcı davranış riskten kaçınma şeklinde ortaya çıkar. Örneğin; deprem bölgesinde
yaşayan kişi, deprem bölgesi dışında kalan bir yere göç edebilir. Ancak, bu davranış da her
zaman mümkün olmayabilir. Bu durumda başvurulacak yol, riskten korunmak veya sonuçlarını
sınırlandırmak gibi fiziksel önlemler almak olacaktır. Yangına ve depreme dayanıklı sağlam
betonarme yapılar inşa etmek, sprinkler sistemleri, yangın duvarları, yangın muslukları ile
binaların donatılması fiziksel önlemlere örnek olarak gösterilebilir. Bunlar riskten korunmak
ve zararı azaltmak için alınan önleyici tedbirlerdir.

1.4.2. Riskin Kabulü
Risk karşısında bulunan insanın diğer bir davranışı da, kaderci bir yaklaşımla riski taşımak,
diğer bir ifadeyle zararı bizzat üstlenmek şeklinde olarak ortaya çıkabilir.
Böyle bir davranış şekli sergilemek, çağımızın ekonomik düşünen insanı için her zaman söz
konusu değildir. Bu kararı veren kişi kendi kendisinin sigortacısı konumundadır.
Oysa ekonomik düşünen çağımız insanı, ileriyi düşünmek, yarını bugünden hazırlamak için
öngörüde bulunmak zorundadır. Bu nedenle yukarıda belirtilen fiziksel tedbirlerin dışında
öngörüde bulunarak finansal önlemler alma yollarına başvurmuştur.
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Finansal önlemler başlıca; Tasarruf, Dâhili Fon ve Sigorta şeklinde ortaya çıkmaktadır:
•
Tasarruf; ileriyi düşünen kişinin bugünkü çalışmaları sonucu elde ettiği gelirinin bir
kısmını bir tarafa ayırmasıyla oluşan fondur. Oluşturulan bu fon ile örneğin bir kaza sonucu
zarar gören malını tamir ettirilebilir veya kişinin işsiz kaldığı sürece mahrum olduğu ücretlerini
karşılamak üzere bu fonlar kullanılabilir. Küçük boyutlu zararlar yapılan tasarruflarla
karşılanabilirse de tasarruf, genellikle, ani, kesin ve yeterli bir emniyet tesis etmez. Tasarruf
edilerek fon oluşturulması uzun bir zamana ihtiyaç gösterir.
Tasarrufta, riskin olumsuz sonuçlarına, tasarruf sahibi tek başına katlanmaktadır.
Tasarruf sahibinin zararın başkalarıyla paylaşılması söz konusu değildir. Biriktirdiği tasarruflar
ile karşılaşacağı zararları gidermeyi öngören kişi kendi kendisinin sigortacısı durumundadır.
•
Dâhili Sigorta Fonu (İç Sigorta); ‘Kendi Kendini Sigorta’ (Self Insurance) olarak da
tanımlanabilecek bu yöntem, kişilerden çok işletmelerin riskin gerçekleşmesi sonucu
uğrayacakları zararları karşılamak üzere başvurdukları bir tasarruf şeklidir. Bu yönteme
başvuran işletmeler riski kendi üzerlerinde tutmayı tercih etmektedir. Uygulamada zararın
işletme tarafından karşılanacak şekilde tasarruf yapılması ya da fon ayrılması, iç sigorta veya
dâhili fon sisteminin temelini teşkil eder. Özellikle kamu kesiminde başvuruların bu sistem ile
hasar frekansı yüksek ancak düşük maliyetli risklerin işletme bünyesinde tutulması rasyonel
davranış bir olarak ortaya çıkmaktadır.
Sistemin yararlı tarafları şöylece özetlenebilir:
•

Fona aktarılacak tutarlar, sigorta şirketlerinin üretim giderleri, genel giderleri ve kar
payı gibi ilave yüklemeleri içermeyeceği için, sigorta şirketine ödenecek sigorta
priminden daha düşük olacaktır.

•

İşletme fona aktarılan paraların yatırım gelirlerinden gelir elde edebilecektir.

•

İşletme riskin gerçekleşmemesi konusunda daha dikkatli davranacak ve her türlü
tedbiri alacaktır.

•

Riskin gerçekleşmesi halinde sigorta şirketi ile çıkması muhtemel anlaşmazlıklarla
karşılaşılması söz konusu değildir.

•

Diğer sigortalıların kötü sonuçları nedeniyle, işletmenin sigorta primlerinin artması
tehlikesi yoktur.

Buna mukabil sistemin sakıncalı tarafları ise şunlardır:
•

Uygulamaya başlanılmasından hemen sonra ortaya çıkabilecek afet niteliğindeki
(katastrofik) bir hasarın meydana gelmesi veya art arda birkaç büyük hasarın
gerçekleşmesi halinde hasarı karşılayabilecek fon henüz toplanmamış olacaktır.
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•

Toplanacak fon miktarının tespitinde bir sigortacı kadar uzmanlık bilgisine sahip
olunmaması nedeniyle toplanacak fonların yetersiz kalması söz konusu olabilir.

•

Fonların başka amaçlarla kullanılmasına yönelik uygulamalar, fonun yeterince
güçlenmesine engel teşkil edebilir.

•

Mali mevzuat, fona ayrılacak tutarların vergi matrahından indirilmesine imkân
vermemektedir.

Bu sakıncalar göz önüne alındığında, sigorta priminden tasarruf etme amacıyla başlatılan fon
uygulaması işletmenin geleceğini tehlikeye atabilir.
Yukarıda söz edilen sistemlerin faydalı ve sakıncalı tarafları vardır. Özellikle sakıncalı tarafları
göz önünde tutulduğunda, akılcı davranış kişiyi başka finansal önlemler arama ve yaratma
zorunluluğu ile karşı karşıya bırakmıştır. Bu da riskin sonuçlarının başkalarına transfer edilmesi
esasına dayanan ‘Sigorta’ sistemini gündeme getirmiştir.
Sigorta karşılaşılacak zararların tasarrufla veya dâhili fonla tam olarak giderilememesi
nedeniyle oluşturulan bir diğer finansal korunma yöntemidir. Tam bir himaye elde etmek,
ancak, sigortayla mümkün olabilmiştir. Ekonomik sonuç doğuran riskleri taşıyan kimse,
karşılaşacağı zararı başkalarına transfer etme ve tek başına üstlenmek zorunda olduğu zararı
başkaları ile bölüşme yoluyla sigorta sisteminin temelini atmıştır.

1.4.3. Zararın Transferi: SİGORTA
Sigorta sistemin temeli, aynı riskin tehdidi altında bulunan kişilerin, meydana gelecek zararı
aralarında paylaşmak üzere bir grup oluşturarak, bir fon yaratılması esasına dayanmaktadır. Bu
özelliği itibariyle, dayanışma esasına dayanan sosyal bir nitelik de taşımaktadır.
Bu sosyal niteliği göz önünde bulundurmak suretiyle, sigortayı “Özel Sigorta Sistemi” ve
“Sosyal Sigorta Sistemi” olarak iki ana grup altında incelemek gerekmektedir.
Sosyal Sigorta Sistemi: Her birey ve toplum için mutlaka karşılanması gereken bir gereksinim
olarak, “Sosyal Güvenlik Sistemi” içinde yer alır.
Devlet vatandaşlarının sosyal güvenliğinden sorumludur. Sosyal güvenlik ihtiyacını doğuran
sebepler evrenseldir ancak bu kapsamda değerlendirilebilecek risklerin tümünün
karşılanmasına olanak yoktur.
Bu sistem içinde ele alınan riskler; Uluslararası Çalışma Teşkilatı’nın (ILO) 1952 tarihli
‘Sosyal Güvenliğin Asgari Normları Sözleşmesi’nde, kamu kesiminde ve özel kesimde
çalışanların, iş kazaları ve mesleki hastalıkları, genel olarak kendisinin ve ailesinin (eşi,
çocukları, bakmakla yükümlü oldukları kimseler) hastalıkları, analık, sakatlık, yaşlılık, işsizlik,
ölüm ve iş görmezlik sonucu gelir kaybı gibi kişiye bağlı riskler olarak sıralanmışlardır.
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Görüldüğü gibi burada söz konusu edilen riskler kişinin can varlığına ve ona bağlı gelir kaybına
neden olan risklerdir.
Özel sigorta kapsamı içinde ele alınan hayat ve sağlık riskleri sosyal sigorta teminatlarına
benzemesine rağmen, asıl teminat konuları maddi teminatlardır.
Ülkemizde Sosyal Güvenlik Sistemi içinde yer alan kurumlar şunlardır;
•

T.C. Emekli Sandığı

•

Sosyal Sigortalar Kurumu

•

Bağ - Kur

•

Daha İleri Sosyal Güvenlik Sağlayan Kurumlar

•

Munzam Sandıklar

Bunların dışında, Genel Sağlık Sigortaları uygulamalası da sosyal güvenlik sistemi içinde yer
almaktadır.
Özel Sigortalar ise; yine sosyal güvenlik sistemi içinde, özel sigorta hukukuna tabi olarak yer
almaktadır.
Sosyal güvenlik kavramı içinde gelinebilecek en uç nokta, toplumu etkileyen doğal afetler
sonucu ortaya çıkan zararların devlet tarafından karşılanmasıdır. Popülist özelliği bakımından
bir taraftan sosyal bir anlam ifade eden bu yaklaşım, diğer taraftan özel sigortacılığın gelişmesi
konusunda bir engel teşkil etmektedir.
Sosyal Sigortalar, ayrı bir uygulama konusu ve ayrı bir hukuk konusu olup, burada sadece Özel
Sigortayı ilgilendiren konular ve özellikle mal sigortaları başlığı altında ele alınan sigorta türleri
incelenecektir.

1.5. SİGORTALANABİLİRLİK KAVRAMI
1.5.1. Sigortalanabilir Risk Ve Sigorta
Her risk sigorta edilebilir nitelikte değildir.
Sigortacılık açısından bir riskin sigorta edilebilir olması için bazı özellikleri taşıması
gerekmektedir. Tehdit oluşturan bir riskin sonuçlarının sigortalanabilmesi;
•
Riskin gerçekleşmesi sonucu doğacak zararın para ile ölçülebilir ve hesaplanabilir
olmasına,
•
Riskin gerçekleşmesinin rastlantıya bağlı (tesadüfî) olmasına ve gerçekleşme
ihtimalinin istatistik metotlarla ölçülebilir nitelikte olmasına,
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•

Riskin meşru bir nitelik taşımasına, yasalara ve toplum düzenine aykırı olmamasına,

•

Riskin sıklık derecesinin ne çok düşük, ne de çok yüksek olmasına,

•
Sigorta konusunu oluşturacak risklerin homojen şekilde gruplanabilecek bir yapıda
olmasına,
•
Büyük Sayılar Kanunu’nun işlemesine imkân verecek sayıda aynı özelliklere sahip
rizikonun varlığına,
•
Riskin gerçekleşmesi sonucu ortaya çıkan hasarın sigortalı açısından bir anlam ifade
edebilecek büyüklükte olmasına,
•

Satın alınan sigorta teminatı için ödenecek primin makul seviyede olmasına bağlıdır.

Diğer taraftan;
• Sigorta sözleşmesinin yapıldığı anda riskin gerçekleşmemiş olması, gerçekleşeceğinin kesin
ve kaçınılmaz durumda olmaması veya gerçekleştiğinden sigortalının haberdar olmaması
gerekir.
•
Ayrıca, sigortacı riskin gerçekleşme olasılığının ortadan kalktığından haberdar ise
sigorta hüküm ifade etmez.
•
Sigortalının kastını taşıyan olaylar sonucu doğan zararlar risk kapsamında
değerlendirilemez.
•
Sigortalı malın kendi yapısından kaynaklanan bozukluklar, yine kullanım nedeniyle
ortaya çıkacak eskimeler ve amaca uygun kullanılmaması sonrasında meydana gelecek zararlar
risk olarak kabul edilmezler.
Sonuç olarak; genel bir ifadeyle “Mutlak Riskler” sigortalanabilir, “Spekülatif Riskler” ya da
“Ticari Riskler” ise sigortalanamaz niteliktedirler. Yine aynı şekilde sonuçları büyük zararlar
doğuran “Temel Riskler” sigortalanmaya elverişli olmayan riskler olarak değerlendirilirken,
münferit sonuçlar doğuran “Özel Riskler”, sigortacıların tercih ettiği sigortalanabilir risk
niteliğindedirler.
Burada dikkat edilmesi gereken önemli konu, yukarıda yapılan genellemenin mutlak olarak
yorumlanmamasıdır. Günümüzün ihtiyaçları çerçevesinde gerek spekülatif riskler için, gerekse
temel riskler için örnek verilebilecek sigorta teminatlarının varlığından bahsetmek mümkündür.
Sigorta edilebilir risklerin özellikleri, sigorta tekniğindeki gelişmeler ve ihtiyaçlara göre de
değişebilmektedir. Örneğin; riskin mali açıdan ölçülebilir nitelikte olması, günümüzde özellikle
sorumluluk branşları için her zaman mümkün olmamakta; sigortacılığın gelişmiş olduğu birçok
piyasada sigortacılar, sigortalıların sorumlulukları için sınırsız teminat vermektedirler.
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Ayrıca, daralan piyasalar çerçevesinde sigortacılar, yeni sahalara yönelmiş ve bazı spekülatif
riskler için de teminat vermeye başlamışlardır. Bunun yanı sıra, daha önce sigortalanamaz
nitelikte oldukları kabul edilen katastrofik riskler için sigortacılar tarafından teminat
verilmektedir.
Zarara neden olmaları tamamen tesadüflere ve sigortalının kontrolü dışındaki olaylara bağlı;
ekonomik, sosyal ve politik sonuçları bakımından geniş kitleleri etkilemeyen riskler sigorta
edilebilir nitelikte olmasına rağmen, günümüzde savaş, terör gibi sonuçları geniş kitleleri
etkileyen riskler için de teminat verilebilmektedir. Ayrıca meydana gelmeleri artık tesadüflere
bağlı olmayan, teknolojik gelişmeler sonucu medyada gelebilecekleri neredeyse kesin olarak
tahmin edilebilen kasırga, sel gibi temel riskler da sigorta teminatına dâhil edilmektedir.

1.5.2. Sigorta Sistemi
Sigorta, riskin sonuçlarından korunmak üzere geliştirilmiş bir finansal önleme yöntemidir.
Sigortanın konusu risktir. Riskle karşılaşan kişilerin zararlarını gidermek için önce karşılıklılık
(mütüel) esasına dayalı sistemler geliştirilmiş, zaman içinde kişi ve kurumları tehdit eden
riskleri bir para karşılığı devralan profesyonel risk taşıyıcıları konumunda bulunan
“sigortacılar” ortaya çıkmıştır. Aynı şekilde, teminat veren bankalarda risk taşıyıcısı
durumundadırlar. Sigortacılardan temel farkları, ticari risklerin gerçekleşmeleri halinde
devreye girmeleridir.

1.5.2.1. Mütüel Sistem
Bu sistemde, benzer risklerin tehdidi altında bulunan kişiler bir araya gelmekte ve aralarından
birisiyle ilgili riskin gerçekleşmesi halinde ortaya çıkan zarar tüm üyeler arasında
paylaştırılmaktadır. Bu durumda, grubu oluşturan üyeler, hem sigortalı hem de kendi
kendilerinin sigortacısı durumundadırlar. Burada amaç, sadece zararın giderilmesidir. Üyelerin
bu işlem sonucunda kar elde etme gibi bir amaçları yoktur.
Örneğin; aralarından bir veya bir kaçının otomobilinin çalınması halinde ortaya çıkacak zararı
aralarında paylaşmak üzere, 20.000 TL değerinde otomobilleri olan 100 kişinin bir araya
gelerek bir dayanışma sistemi oluşturduğunu farz edelim. Grubun sahip olduğu otomobillerin
değeri 100x20.000 = 2.000.000 TL dır. Belli bir zaman dilimi (diyelim ki bir yıl içinde), 100
otomobilden 5’inin çalındığını düşünelim. Grubun karşılaştığı zarar 5x20.000 = 100.000 TL
olacaktır. Ortaya çıkan zarar, grubun tüm üyeleri arasında paylaştırıldığında, kişi başına düşen
pay 1.000 TL dır. Bu grupta otomobilin çalınma ihtimali 100 araç için; 1/20, diğer bir ifade ile
%5’tir.
Gruba giren 100 kişiden her biri içim otomobilinin çalınma ihtimali % 5, çalınmama ihtimali
ise %95’tir. Otomobilleri çalınmayan 95 kişi şanslı; 5 kişi ise şanssız konumdadır. Ancak bu 5
kişinin kim olacağı önceden bilinmemekte ve kestirilememektedir. Bu nedenle grupta yer
alanların her biri %5-%95 aralığı içinde; 0 ila 20.000 TL kaybetme ihtimali ile karşı karşıyadır.
Her bir üye için belirsizlik söz konusu iken; böyle bir sistem kurmaları nedeniyle belirsizlik
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ortadan kalkacak ve kendisi için risk gerçekleşsin veya gerçekleşmesin ödeyeceği para sadece
1.000 TL olacaktır. Bu paya risk payı denilmektedir.
Örneğimizde her bir üye üzerindeki riskin 1/20 sini üzerinde tutup, 19/20’sini grubun diğer
üyelerine transfer etmekte; ancak, diğer 19 üyenin taşıdıkları riskin 1/20’sini devralmak
suretiyle aldıklarıyla verdiklerini eşitlemektedir. Sistem, böylelikle uğranılacak zararın grup
için bütün olarak tahmin edilebilir hale getirilmesine imkân vermekte ve belirsizliği ortadan
kaldırmaktadır. 0 ila 20.000 TL kaybetme ihtimali her bir üye için 1000 TL karşılığında ortadan
kalkmıştır.
Her bir üyeye düşen 1000 TL’lik pay, 0 TL’den büyük, ancak 20.000 TL’den çok daha
düşüktür.
Sistemin işleyebilmesi için grubun homojen olması gerekmektedir.
Mütüel Sistem olarak adlandırılan bu sistemde sadece zararın paylaşılması söz konusu olup,
kar elde amacı bulunmamaktadır. Grup üyeleri, kendi zararlarını kendileri üstlenen bir rol
oynamakta, hem sigortacı, hem de sigortalı konumunda bulunmaktadır.
Zaman içinde, risklerin bir para karşılığında profesyonel risk taşıyıcılarına transfer edilmesi
yöntemi geliştirilerek, sigorta işletmeciliği ve sigorta sektörünün temeli atılmış ve buna bağlı
hukuki düzenlemeler yapılmıştır.
Riskin gerçekleşmesi bir ihtimal olduğuna göre; ihtimalin doğru olarak hesaplanması çok
önemlidir. Çünkü yukarıdaki örnekte de açıklandığı gibi katılımcının payını doğrudan doğruya
etkilemektedir. 17. yüzyılın ikinci yarısından itibaren istatistik metotlarının ve tekniklerinin
uygulanmasıyla, riskle ilgili ihtimal hesapları yapılmaya başlanmış ve doğru sonuçlara
varabilmenin büyük sayılara ulaşmaktan geçtiği sonucuna varılmıştır.
Yukarıdaki mütüel örnekte verilen 20.000 TL’lik otomobil sahibi 100 kişiden oluşan grubu
büyüttüğümüzde, teorik olarak aşağıdaki tabloda gösterilen sonuçlara varmak mümkündür.

Gruptaki

Çalınma İhtimali

Otomobil

Çalınan
Otomobil
Sayısı

Gerçekleşme Oranı

Katılım Oran
Payı
(TL)

(Rate)

Sayısı
100

5/100

5

5/100

1.000

%5

1000

5/100

45

45/1000

900

%4,5

10.000

45/1000

400

400/10.000

800

%4
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100.000

400/100.000

3.500

3500/100.000

700

%3,5

1.000.000

3500/100.000

30.000

30.000/1.000.000

600

%3

10.000.000

30.000/1.000.000

250.000

250.000/10.000.000

500

%2

………….

…………………

…………

……………………..

………

%....

N

…………………

Y

y/n

t

%....

X

x/(n+1)

z

% 0,…

(n+1)

Görüldüğü gibi, grup üye sayısının 100’den (n+1)’e çıkması sonucunda katılım payı düşmüş ve
yüzde ile ifade edilirken, binde ile ifade edilir hale gelmiştir. Buna göre ihtimalin doğru olarak
hesaplanıp belirsizliğin ortadan kaldırılması, ancak büyük sayılara ulaşmak ile mümkün
olmaktadır.
Ancak, grubun büyütülmesi ayrı bir satış teşkilatını gerektirmektedir. Bu da sistemde bir
komisyon karşılığı çalışacak aracıların ortaya çıkmasına neden olmuştur. Aracılar sayesinde
sistemde yer alacak kişilerin sayılarının artırılması sonucu ihtimal daha doğru olarak hesap
edilebilmekte, dolayısıyla, aracıya ödenecek komisyona rağmen katılımcının risk katılım payı
daha da aşağıya düşecektir.
Başka kişilerin risklerini üzerine alan ve riskin gerçekleşmesi sonucunda zararı gidermeyi
üstlenen profesyonel kuruluşlar bu faaliyetleri nedeniyle çeşitli giderlere katlanmaktadırlar.
Sistemin yürütülebilmesi için bu maliyetin de risk payına eklenmesi gerekmektedir.
Son olarak, bu işten kar elde etmeyi uman profesyonel risk taşıyıcısın (sigortacı) elde etmeyi
düşündüğü kar (teknik kar) risk primine eklendiğinde, sistemin işlemesi için söz konusu olan
fiyat (prim) belirlenmiş olacaktır.

1.5.2.2. Devir Esaslı Sistem
Buraya kadar edinilen bilgiler çerçevesinde Sigorta: “Canları, mallar ve sorumlulukları
açısından aynı riskin tehdidi altında bulunan kişilerin, bu riskin gerçekleşmesi sonucunda
uğrayacakları zararları aralarında paylaştırmak üzere oluşturdukları sosyal bir dayanışma
sistemidir.” şeklinde tanımlanabilir.
Karşılıklılık esasına göre yapılmış olan bu tanım, diğer bir şekilde; “Taşınılan riskin, grubun
her bir üyesine transfer edilmesine imkân veren, aynı zamanda grubun her bir üyesinin taşıdığı
riskin üstlenilmesine neden olan karşılıklı (mütüel) bir sistem” ifade edilebilir.
Ancak, riskin grup üyeleri arasında paylaştırılması yerine, bu işi meslek edinen profesyonel
kuruluşlara devredilmesi esas alındığında Sigorta: “Yeteri kadar çok sayıda birbirinin aynı
(homojen) olan veya birbirine benzeyen risklerin belirlenen bir süre içerisinde gerçekleşmeleri
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halinde ortaya çıkacak ekonomik zararın bir bedel karşılığında, bu işi meslek edinen ve ticari
bir faaliyet olarak sürdüren organizasyonlarca karşılanmasını bir sözleşmeye bağlı olarak
öngören bir risk transfer sistemidir” şeklinde tanımlanabilir.
Zararın transfer edilebilmesi için, bir sözleşmeye bağlı olarak, riski devreden tarafın (sigortalı)
bir bedel (prim) ödemesi; buna mukabil riski devralan tarafın da (sigortacı) zararı karşılama
(tazminat) taahhüdünde bulunması gerekmektedir.
Buna göre sigorta ilişkisi hukuki bir sözleşmeden doğmaktadır.
Ülkemiz hukuk sistemi içinde “Sigorta Hukuku” Türk Ticaret Kanunu’nda ele alınmıştır ve
Kanunun 1401/1. maddesinde aşağıdaki şekilde tanımlanmıştır;
“Sigorta sözleşmesi, sigortacının bir prim karşılığında, kişinin para ile ölçülebilir bir
menfaatini zarara uğratan tehlikenin, rizikonun meydana gelmesi halinde bunu tazmin
etmeyi ya da bir veya birkaç kişinin hayat süreleri sebebiyle ya da hayatlarında gerçekleşen
bazı olaylar dolayısıyla bir para ödemeyi veya diğer edimlerde bulunmayı yükümlendiği
sözleşmedir.”

1.5.3. Sigortanın Fonksiyonları
Sigortanın fonksiyonlarını ‘Sosyal’ ve ‘Ekonomik’ olmak üzere iki başlık altında incelemek
mümkündür.

1.5.3.1. Sigortanın Sosyal Fonksiyonları
1.5.3.1.1. Dayanışma Unsuru Olarak Sigorta
Kişilerin karşılaşacakları zararların aynı riske maruz olan diğer kişiler arasında paylaştırılması
özelliği nedeniyle sigorta; felakete uğrayan kişinin zararına ortak olmayı sağlayarak grup içinde
bir dayanışma fonksiyonu görmektedir.

1.5.3.1.2. Güven ve İstikrar Unsuru Olarak Sigorta
Sigorta yaptırmakla tehdit eden riskin ortadan kaldırılması söz konusu değildir. Ancak, sigorta
riskin yasalaşacağı ekonomik zararları gidereceğinden sigorta yaptıran kişi, ailesi ve işletmeleri
için bir güven unsuru olmaktadır. Ayrıca kişi ve kuruluşların malları canları, sağlıkları finansal
hak ve menfaatleri için teminat vererek, finansal açıdan istikrarlı bir ortamın doğmasını sağlar.

1.5.3.1.3. Emniyet Unsuru Olarak Sigorta
Sigortacılar, sigortalıların maddi kayıplarının telafi ederken; edinmiş oldukları tecrübeler
sonucu, zararı azaltıcı tedbirlerin alınmasını şart koşarak, kayıpların ortaya çıkmasının
önlenmesine ve riskin sonuçlarının azaltılmasına yardımcı olurlar.
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Risk yönetimi kavramının doğmasına neden bu davranışları ile sigortalıları daha tedbirli olmaya
ve gerekli önlemleri almaya zorlayabilirler. Özellikle serbest tarife sisteminde prim indirimi
veya artırımı yoluyla sigortalıları bu yolda tedbir almaya yönlendirebilirler.
Güvenlik standartlarını ve önlemlerinin artırılması, geleceğin getireceği risklerden korkmadan
yaşama, çalışma ve yeni atılımlar yapabilme olanağını da sağlar.

1.5.3.2. Sigortanın Ekonomik Fonksiyonları
1.5.3.2.1.Tasarruf ve Kredi Unsuru Olarak Sigorta
Birikimli hayat sigortalarında bir taraftan ölüm riski teminat altına alınırken, diğer taraftan
sigortalının belli bir süre sonunda tasarruf etmesi sağlanır. Diğer taraftan özellikle işletmelerin
karşılaşacakları riskleri düşünerek, paralarını fon oluşturmak üzere bağlı tutmalarını önler. Bu
paraların fonlara değil de yatırımlara dönüştürülmesine imkân vereceğinden ticaret ve
sanayinin gelişimine katkıda bulunur.
Ayrıca kredi sağlanması konusunda borçludan istenecek teminatların güvence altına alınması
suretiyle, kişi ve işletmelerin kredi alma imkânlarını genişletir. ( İpotek karşılığı kredi, akreditif
işlemleri gibi) Bu özelliğiyle de ticari hayata destek sağlar.

1.5.3.2.2. Fon Yaratma Unsuru Olarak Sigorta
Sigorta sistemi, sigortalıların zararlarının karşılanması gibi bireysel bir görevin dışında, fon
yaratmak ve bunları sermaye piyasalarında yeni yatırım alanlarına yönlendirmek suretiyle
toplumsal bir görev üstlenerek milli ekonomiye katkıda bulunur. Nitekim sigortacılıkla ilgili
özel kanun, sigortacıların bazı yatırımları yapmasını zorunlu kılmıştır. Amaç, sigorta primi
olarak ferdi tüketim ve yatırımdan çekilen paraların, toplu ve güçlü olarak üretime
yönlendirilmesidir.

1.5.3.2.3. Uluslararası Fayda Sağlama Unsuru Olarak Sigorta
Uluslararası bir özelik taşıması nedeniyle, yurtdışı sigortalarından elde edilecek gelirler ve
reasürans yoluyla sağlanacak girdiler, özellikli paralarının değeri istikrar gösteren ülke
ekonomilerinde ödemeler dengesini olumlu yönde etkilemektedir.

1.5.3.2.4. İşgücüne Katkı Sağlama Unsuru Olarak Sigorta
Son olarak sigorta sisteminin bir sektör olarak ortaya çıkması yeni iş alanlarının yaratılması
demektir. Nitekim bugün ülkemizde sigorta sektörü; sigorta şirketlerinde çalışanlar, acenteler,
brokerler, bu aracıların yanlarında çalışanlar, eksperler, aktüerler, avukatlar, hizmet veren
kuruluşlarda çalışanlar dikkate alındığında toplam sayıları 100.000’e ulaşan vatandaşa istihdam
imkânı sağlamaktadır.
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1.5.3.2.5. Kamu Üzerindeki Mali Yükün Azaltılması
Özel sigorta sistemi kişilere ve kurumlara sağladığı direkt faydaların yanı sıra; Sosyal Güvenlik
Programlarının üzerindeki mali yükün azaltılması yönünde de işlev görmektedir.
Özellikle sağlık sigortaları, hayat sigortaları ve bireysel emeklilik sistemi, devletin büyük
harcamalar gerektiren sosyal güvenlik programları için tamamlayıcı bir rol üstlenmektedir.
Örneğin, BES, sosyal güvenlik sistemine ek emeklilik ödemeleri ile sosyal güvenliğe katkıda
bulunur.
Ayrıca, Doğal Afet Sigortaları kapsamında karşılanan zararlar ile özellikle büyük ölçekli
afetlerin kamu maliyesi üzerinde yaratabileceği olumsuz etkiler minimize edilmektedir.

1.5.3.3. Sigortanın Negatif Fonksiyonları
Sigorta olumlu fonksiyonları yerine getirirken, olumsuz olarak nitelendirebileceğimiz bazı
sonuçların doğmasına da neden olabilir.
Örneğin; sigortanın güvencesini hisseden sigortalı zararın nasıl olsa sigortacı tarafından
karşılanacağı düşüncesiyle tedbirsiz davranışlarda bulunabilir. Diğer taraftan, özellikle sağlık
sigortalarında, gereksiz yere muayene, tıbbi tetkik, fazla ilaç tüketimi gibi israfa yol açacak
davranışlarda da önemli artışlar gözlenmektedir. Bu durumları önlemek için sigortacılar da,
poliçelere muafiyet, istisna veya belli oranlarda giderlere katılım gibi tedbirler geliştirmişlerdir.
Diğer bir negatif fonksiyon ise, sigortalının haksız taleplerde bulunması, bu yolda hileye
başvurması, kasıtlı hareket etmesi gibi şekillerde ortaya çıkabilir.
Sigorta sözleşmeleri azami iyi niyet kuralı çerçevesinde akdedilmelerine rağmen, menfaat
sağlamak amacıyla suç işleme eğilimine girdikleri de uygulamada görülmektedir. Literatürde
kasten gemi batırma, yangın çıkartma hatta adam öldürme örneklerine rastlanmaktadır. Ancak
bu fiiller ceza kanunlarında birer suç olup, ispat edilmeleri halinde bir tazminat ödenmez. Son
yıllarda maalesef bu girişimlerin sayılarında artış gözlenmektedir.
Bu olumsuz hususlar, şüphesiz ki sigortanın olumlu fonksiyonları yanında çok küçük
kalmaktadır. Ayrıca bu olumsuzlukların en aza indirilmesi ve ortadan kaldırılması için yönetsel
ve hukuksal önlemler alınmaktadır.
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Uygulamalar
1)
Ahmet Bey emekli ikramiyesi ile küçük boyutlu bir işletme açmak üzere 100.000
liralık bir yatırım yapmayı düşünmekte ve ilk yılsonunda 20.000 liralık bir kar elde etmeyi
planlamaktadır. Ahmet Bey yılsonunda elde etmeyi umduğu kar yerine 15.000 liralık bir
zararla karşı karşıya kalmıştır. Ahmet Bey bu yatırımı yapmadan önce elde etmeyi
düşündüğü karını veya karşılaşacağı zararını önceden sigorta ettirebilir miydi? Tartışınız.
Cevap: Hayır. Ahmet Beyin sigortalatmayı düşündüğü risk, ticari bir karara bağlı spekülatif
bir risk niteliğinde olup sigortalanabilir riskler içinde yer almamaktadır.
2)

Manevi kayıplara neden olan riskler niçin sigortalanamazlar?

Cevap: Sigorta konusu ve kapsamı dışında kalan bu riskler, kişilerin manevi değerlerini, onur
ve haysiyetini tehdit eden risk niteliğinde olup, bu risklerin yarattığı sonuçlar para ile
ölçülemez. Bu nedenle kişilerin uğrayacakları manevi zararlar sigorta teminatı dışında
tutulmuşlardır. Ancak manevi zararların doğmasına neden olan kişiler bakımından durum
farklılık göstermektedir. Bu zararlarla ilgili mahkeme kararları parasal bir değer ifade
ettiğinden, bu zararın doğmasına neden olan kişiler bu risklerini sigorta ettirebilirler.
3)
Çevrenizde önlenemeyecek risklerin var olup olmadığını araştırınız. Bulunduğunuz
bölgenin deprem riski ile karşı karşıya olup olmadığını değerlendirerek, böyle bir riskin
ortadan kaldırılabilmesi için neler yapılabileceğini tartışınız. Depreme karşı sigorta
yaptırarak bu risk ortadan kaldırılabilir mi?
Cevap: Çevremizde kontrol altında tutabileceğimiz birçok riskin varlığı yanı sıra, her türlü
tedbiri almamıza rağmen önleyemeyeceğimiz birçok risk de bulunmaktadır. Bu riskler daha
çok doğadan kaynaklanan risk niteliğinden olup, ortadan kaldırılması mümkün değildir.
Önlenemeyecek riskler olarak adlandırabileceğimiz bu risklerin sonuçlarının azaltılması için
fiziksel tedbirler alınmış olsa dahi bu durum riskin ortadan kaldırılması anlamında
değerlendirilemez. Kentsel Dönüşüm Projesi bu duruma örnek olarak gösterilebilir. Burada
alınan önlemler olayın sonuçlarını sınırlamak ve azaltmak amacına yönelik önlemlerdir.
Deprem riskine karşı sigorta yaptırmak ise deprem riskini ortadan kaldırmaz. Sigorta
meydana gelecek hasarın sonuçlarını minimize etmek amacını taşımaktadır.
4)
Orta ölçekli bir işletme sahibi olduğunuzu düşünün. İşletmenizi tehdit eden risklere
karşı sigorta teminatı satın almak veya dâhili fon oluşturmak suretiyle kendi kendinizi sigorta
etmek yollarından hangisini tercih edersiniz?
Cevap: Bir işletme için dâhili fon oluşturmak suretiyle risklerin teminat altına alınması
risklerin tanınması konusunda uzmanlık gerektirir. Burada yapılacak fayda maliyet analizi
sonucunda sigorta şirketine ödenecek prim ile ayrılacak fon miktarını tespit edebilmek çok
zor olabilir. Sigorta priminden tasarruf edilmesi istenirken üst üste karşılaşılabilecek birkaç
büyük hasar işletmenin geleceğini tehlike altına sokabilir. Bu nedenle ‘az tamah çok zarar
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getirir’ özdeyişinden hareketle işletmenin sigorta teminatı satın alması en rasyonel tercih
olacaktır.
5)
Aniden çıkan bir fırtına nedeniyle batmak üzere olan sigortasız bir geminin kaptanı
telsizle sigorta şirketini arayarak batmakta olduklarını bildirmiş ve derhal bir sigorta
yapmalarını talep etmiştir. Bu durumda sigorta şirketinin böyle bir talebi yerine getirerek
batmakta olan gemiye sigorta teminatı vermesi mümkün müdür?
Cevap: Hayır, böyle bir teminatın verilmesi mümkün değildir. Çünkü bir riskin
sigortalanabilmesi için sigorta sözleşmesinin yapıldığı anda riskin gerçekleşmemiş olması
veya gerçekleşeceğinin kesin ve kaçınılmaz durumda olmaması gerekmektedir. Ancak riskin
gerçekleştiğinden veya gerçekleşmek üzere olduğundan sigortalının iyi niyetle haberdar
olmaması durumunda sigorta sözleşmesi yapılabilir.
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Uygulama Soruları
1)
Oturduğunuz evi tehdit eden riskler nelerdir? Aile büyükleriniz bu risklere karşı hangi
tedbirleri almışlar? Araştırın.
2)
Oturduğunuz semtteki konut sahiplerine giderek konutlarındaki risklerin neler
olduğunu öğrenin ve komşularınızın bu risklere karşı hangi tedbirleri aldığını araştırın.
3)

Bölgenizdeki iş yerlerine giderek iş yerlerindeki riskleri tespit edin.

4)
Yapmış olduğunuz araştırmalar sonucu tespit ettiğiniz riskleri analiz ederek önleme
yöntemlerinin neler olabileceğini belirleyin.
5)
Sigortalanabilirlik kavramını açıklayın. Bir riskin sigortalanabilmesi için öngörülen
şartlardan beşini sayın.
6)

Spekülatif Risklerle, Gerçek Riskleri karşılaştırın.

7)

Temel Risklerle, Özel Riskleri karşılaştırın.

8)

Sigortanın Tanımı yapın. Mütüel sisteme göre bir sigorta grubu oluşturun.

9)

Sigortanın Fonksiyonları nelerdir?

10)

Sigortanın Negatif Fonksiyonları var mıdır? Varsa açıklayın.Araştırın.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde; Risk, riziko, tehlike kavramlarını ve riskin unsurlarını öğrendik.
Riskleri sınıflandırarak; risk karşısında insan davranışları inceledik.
Risk taşıyan ve riskin gerçekleşmesi sonucunda zarar görecek olan insanın riski kabul ile
başkalarına transfer etme aralığında hareket etme yollarından birini seçebileceği üzerinde
durarak; ‘sigorta’ kavramının açıklanmasını hedefledik.
Riskin kabul edildiği haller dışında, riske karşı önlem alma yöntemlerini irdeledik.
Risk karşısında en geniş koruma sağlayan finansal bir yöntem olarak zararın transferini esas
alan ‘ Sigorta Sistemi’nin, aynı riskin tehdidi altında bulunan kişilerin, meydana gelecek zararı
aralarında paylaşmak üzere bir grup oluşturarak, bir fon yaratılması esasına dayandığını
öğrendik.
Bu özelliği itibariyle, sosyal bir nitelik de taşıyan, sigortayı “Özel Sigorta Sistemi” ve “Sosyal
Sigorta Sistemi” olarak iki ana grup altında incelendiğini gördük.
‘Sigortalanabilir Risk ve Sigorta’ başlığı altında her riskin sigorta edilebilir nitelikte
olmadığını ve tehdit oluşturan risklerin sigortalanabilmesi için;
•

Riskin gerçekleşmesi sonucu doğacak zararın para ile ölçülebilir olması,

•

Riskin gerçekleşmesinin rastlantıya bağlı olması,

•

Riskin meşru bir nitelik taşıması,

•

Riskin sıklık derecesinin ne çok düşük, ne de çok yüksek olması,

•

Risklerin homojen şekilde gruplanabilecek bir yapıda olması,

•

B.S.K.’nun işlemesine imkân verecek sayıda aynı özelliklere sahip risk
biriminin varlığına bağlı olması gibi bazı özellikleri taşıması gerektiğini
belirttik.

Genel bir ifadeyle ‘Mutlak Riskler’in sigortalanabilir nitelikte ‘Spekülatif Riskler’ veya
‘Ticari Riskler’in ise sigortalanamaz nitelikte olduğunu, ancak bunun katı bir kural olarak
yorumlanmaması gerektiğini vurguladık.
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Yine aynı şekilde sonuçları büyük zararlar doğuran ‘Temel Riskler’in sigortalanmaya elverişli
olmamasına rağmen, bazı temel riskler için sigorta teminatı verilebildiğini, ancak sigortacıların
daha çok münferit sonuçlar doğuran ‘Özel Riskler’i tercih ettiklerini ifade ettik.
Son olarak, sigortanın ‘Sosyal Fonksiyonları’ ve ‘Ekonomik Fonksiyonları’nın yanı sıra ve
olumsuz olarak nitelendirebileceğimiz bazı ‘Negatif Fonksiyonları’nın da varlığından
bahsettik.
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Bölüm Soruları
1) Aşağıdakilerden hangisi ekonomik kayıp doğurmayan risklerdendir?
A) Sosyal Riskler.
B) Manevi Riskler.
C) Politik Riskler.
D) Spekülatif Riskler.
E) Özel Riskler.

2) Kazanç beklentisinin olmadığı, gerçekleşmesi halinde bir kaybın; gerçekleşmemesi
halinde durumun muhafaza edildiği hali ifade eden riskler aşağıdakilerden hangisidir?
A) Gerçek riskler.
B) Temel riskler.
C) Spekülatif riskler.
D) Özel riskler
E) Manevi riskler,
3)
değildir?

Aşağıdakilerden hangisi risk karşısındaki insanın başvurduğu fiziksel önlemlerden

A) Riskten kaçınma
B) Riskten korunma
C) Riski sınırlandırma
D) Riskin sonuçlarını azaltma
E) Riski paylaşma

33

4) Ekonomik düşünen çağımız insanının karşılaşabileceği risklerin sonuçlarını ortadan
kaldırmak için başvuracağı en rasyonel davranış tarzı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Tasarruf etmek
B) Sigorta yaptırmak
C) Dâhili fon oluşturarak kendi kendini sigorta etmek
D) Borç para almak
E) Kredi kullanmak

5) Aynı riskin tehdidi altında bulunan kişilerin meydana gelecek zararı aralarında
paylaşmak üzere bir grup oluşturarak bir fon yaratılması sistemi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Dâhili Fon
B) Sosyal Dayanışma Fonu
C) Sigorta Sistemi
D) Tasarruf Sandığı
E)

İmece

Cevap Anahtarı:
1)B

2) A

3) E 4) B 5) C
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2. SİGORTANIN TEMEL PRENSİPLERİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
2.1. Bu bölümde sigortalının ve sigortacının hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesinde esas
teşkil eden ve taraflar için bağlayıcı nitelikte olan ‘Sigortanın Temel Prensipleri’ üzerinde
duracak ve her bir prensibi teker teker inceleyeceğiz.
2.2. Daha sonra, genel olarak hukukta ‘sözleşme’ kavramından yola çıkarak ‘sigorta
sözleşmesi’nin tanımını yapacak; ‘sigorta sözleşmesinin unsurlarını, Sigortacı, Sigortalı,
Sigorta Ettiren ve Lehtar/Menfaattardan oluşan ‘sigorta sözleşmenin taraflarını tek tek ele
alarak,
•
Beyan yükümlülüğü, koruma tedbiri alma yükümlülüğü, sigorta primi ödeme
borcundan gibi sigorta ettirenin yükümlülükleri ve borçları ile
•
Sigorta poliçesi tanzim etme yükümlülüğü, bilgi verme yükümlülüğü, tazminat
ödeme borcu gibi sigortacının yükümlülükleri ve borçlarını detaylı bir şekilde inceleyecek,
2.3. Ve son olarak ‘sigorta sözleşmesinin başlaması ve sona ermesi’ hallerini irdeleyeceğiz.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)
Sigortacılıkta prensipler bağlayıcı nitelikte midir? Prensiplere uyulmamasının sonuçları
neler olabilir? Araştırın.
2)

Temel Prensiplerin hepsi tüm sigorta konuları için geçerli midir? Araştırın.

3)
Temel prensiplere uyulmamasının açısından sonuçlarını sigortalı ve sigortacı açısından
irdeleyin.
4)

Genel olarak sözleşmeler nasıl kurulurlar? Araştırın.

5)

Sigorta sözleşmelerinin nasıl kurulduğunu araştırın ve arkadaşlarınızl konuyu tartışın.

6)
Sigorta Genel Şartları nedir? Sigortacılıkta böyle bir genel şart uygulaması tarafların
sözleşme konusunu belirleme hürriyetini hangi yönde etkiler? Araştırın ve arkadaşlarınızla tartışın
7)
Evinizi sigorta ettirecek olsaydınız hukuken hangi yükümlülükler ve hangi borçlar altına
girerdiniz? Sizin bu yükümlülük ve borçlarınıza karşı sigortacının borç ve yükümlülükleri ne olurdu?
Araştırın ve arkadaşlarınızla tartışın.
8)

Teklifname nedir? Kim tarafından hazırlanır? Araştırın.

9)

Poliçe nedir? Zeylname ile arasındaki farkı araştırın ve arkadaşlarınızla tartışın.

10)

İbraname nedir? Ne için düzenlenir.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Sigortacılıkta
Prensipler

Sigorta
sözleşmenin
sona ermesi

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği

Sigorta hukuknun temelini
oluşturan ve sigortalı ile
Temel
sigortacının
hak
ve
yükümlülüklerini belirleyen
hususların öğrenilmesi

Sigorta
sözleşmesini
düzenleyen
temel
prensiplerin anlatım ve
örnekleme yoluyla öğrenciye
aktarılmasıyla
sözleşme
sonuçlarını
etkileyecek
hususları
yönetme
becerilerinin sağlanması

Sözleşmesi, Sigorta
sözleşmelerinin
kuruluşu ve beyana
dayalı
olarak
kurulabilen
sözel
sözleşmelerden olduğunun
algılanması

Sigorta
sözleşmesinin
kurulmasını sona ermesini
düzenleyen
yasa
maddelerinin anlatım ve
örnekleme yoluyla öğrenciye
aktarılmasıyla
sözleşme
yapabilme
ve
sonlandırabilme becerilerinin
sağlanması

Sigorta sözleşmelerinin ispat
edilebilmesi
için
hangi
belgelere ihtiyaç duyulduğu,
tarafların
yasadan
kaynaklanan
borç
ve
yükümlülüklerinin
neler
olduğunun
ve
bunlara
uyulmamasının sonuçlarının
neler olduğunun öğrenilmesi

Sigortalı
ve
sigortacı
açısından yerine getirilmesi
gerekli olan yükümlülüklerin
ve bu yükümlülüklerin yerine
getirilmemesi halinde ortaya
çıkacak sonuçların anlatım
ve
örnekleme
yoluyla
öğrenciye aktarılması

Sigorta
sözleşmesini
düzenleyen
belgeler.
Sözleşmenin tarafları ve
tarafların karşılıklı borç ve
yükümlülükleri
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Anahtar Kavramlar
•
Azami İyi Niyet, Sigortalanabilir Menfaat, Tazminat, Halefiyet Ve Hakların Devri,
Hasara Katılım, Yakın Sebep
•

Sigorta Sözleşmesi

•

Sigorta Genel Şartları

•

Beyan ve Aydınlatma Yükümlülüğü
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Giriş
Bir sigorta sözleşmesinin yapılabilmesi için gerekli olan temel prensipler vardır.
“Sigortanın Genel Prensipleri” olarak adlandırılan bu prensipler;
•

Sigortalanabilir Menfaat Prensibi,

•

Azami İyi Niyet Prensibi,

•

Tazminat Prensibi,

•

Halefiyet ve Hakların Devri Prensibi,

•

Hasara Katılım Prensibi,

•

Yakın Neden Prensibi

başlığı altında aşağıda kısaca incelenecektir.
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2.1. SİGORTALANABİLİR MENFAAT PRENSİBİ
Kişilerin, sigorta konusu nesne veya değerler üzerinde sigorta yaptırabilme hakkı olarak
tanımlanabilen bu prensip gereği; sigorta yaptıracak kişi ile sigortalanacak nesne ya da kişi
arasında bir menfaat ilişkisi aranmaktadır. Sigorta, sadece sigortalanabilir bir menfaatin varlığı
halinde ortaya çıkar. Diğer bir ifade ile sigorta konusu şeyin korunup muhafaza edilmesine
sigortalının yasal bir menfaati olması gerekmektedir.
O halde sigortalanabilir menfaat, sigorta yaptırabilmenin yasal hakkını ifade eder. Buna göre
sigorta sözleşmesi ile mal değil, o mal üzerinde para ile yapılabilir ilişki teminat altına
alınmaktadır.
Hukuken mala sahip olan kişi, o mal üzerinde mülkiyet hakkını elinde bulundurduğundan, o
malı sigorta ettirebileceği gibi, mal sigortalarında malik sıfatını taşımaksızın da sigortalanabilir
menfaatin doğduğu durumlar ortaya çıkabilir.
Bu duruma göre kişiler;
•

Mülkiyet hakkı sahipleri (malik),

•

İpotek ve rehin hakkı sahipleri (dain, mürtehin),

•

İntifa hakkı sahipleri,

•

Kiracı,

•

Emanetçi ve yedd-i emin

gibi sıfatlarla mal üzerinde hukuki menfaatlerini veya sorumluluklarını sigortalayabilirler.
Türk Ticaret Kanunu’nun 1401(1). maddesinde genel olarak neler üzerinde sigortalanabilir
menfaatin doğduğu belirtilmiştir. 1453(1). maddesinde ise ‘Rizikonun gerçekleşmemesinde
menfaati bulunanların, bu menfaatlerini mal sigortası ile güvence altına alabilecekleri’ ifade
edilmektedir.
Sigortanın konusu mal olabildiği gibi, kişilerin hayatı veya sorumlulukları da sigortanın
konusunu oluşturmaktadır.
Hayat sigortalarında kişinin kendi hayatını sigorta ettirmesi halinde sigortalanabilir menfaat
ilişkisi kendi elinde bulunduğu bir hak olarak ortaya çıkıp, bir kimsenin kendi yaşamı üzerinde
sınırsız menfaati olduğu kabul edilir. Bu nedenle kişiler hayatlarını diledikleri tutar üzerinden
sigorta ettirebilirler. Aynı şekilde kazaen ölüm, yaralanma sakat kalma hallerinde de sınırsız
menfaat ilişkisinin varlığı söz konusudur. Bu nedenle hayat ve kaza sigortaları “tutar” veya
“meblağ” sigortaları olarak adlandırılırlar. Kişiler kendi hayatlarını sigorta ettirebilecekleri
gibi, başkalarının yaşamı ile ilgili sigortalanabilecek bir menfaat ilişkisi içinde bulunabilirler.
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Örneğin, aile yapısı içinde eşlerin birbirlerine karşı veya çocuklarına karşı durumu böyle bir
ilişkiyi doğurabilir.
Aynı şekilde, bir borç ilişkisi nedeniyle alacaklarının borçlunun hayatı üzerinde borç miktarı
kadar bir menfaat ilişkisi olduğu söylenebilir.
Sorumluluk ise, kişilerin başkalarına zarar verecek şekilde davranmaları sonucu ortaya çıkan
zararı giderme yükümlülüğü olarak tanımlanabilir. Sorumluluk kişilerin pasiflerinde
(borçlarında) bir artışa sebep olacağından burada negatif bir menfaatten bahsetmek
mümkündür. Burada söz konusu edilen sorumluluk “mali” bir nitelik taşımakta olup, prensip
olarak herhangi bir nedenle 3. kişilere karşı mali sorumlu tutulabilecek her kişinin bu
sorumluluğu ile ilgili sigortalanabilir bir menfaat vardır.
Sigortalanabilir menfaatin, prensip olarak genel sözleşmenin yapıldığı ve gerekse riskin
gerçekleştiği anda varlığı aranmakla birlikte nakliyat yük sigortalarında bu menfaatin, riskin
gerçekleştiği anda olması yeterlidir. Buna karşın umulan bir menfaatin varlığı, sigorta
sözleşmesinin yapılabilmesi için yeterli değildir.
Hayat sigortalarında ise, sigorta sözleşmesinin yapıldığı anda böyle bir menfaat ilişkisinin
varlığı aranır.
Sigortalanabilir menfaat ilişkisinin sözleşme süresi içerisinde başkasına devredilmesinin
sözkonusu olduğu hallerde, nakliyat-yük sigortalarının dışında sigortacının onayına başvurulur.
Özet olarak; sigortalanabilir menfaat mal, yaşam ve sorumlulukla ilgili olabilir.
Sigortalı ile sigorta konusu arasında finansal bir ilişkinin varlığı şeklinde ortaya çıkacak bu
menfaatin, yasal olması ve para ile ölçülebilmesi temel ilkedir.

2.2. AZAMİ İYİ NİYET PRENSİBİ
Sözleşme, herhangi bir konuda taraflardan birinin daveti, diğerinin ise bu daveti kabulü ile
ortaya çıkan ve tarafların serbest iradeleri zorlanmadan her bir tarafa hak ve mükellefiyetler
yükleyen bir hukuki anlaşmadır.
Tanımdan da anlaşılacağı gibi taraflar sözleşme yapıp yapmama konusunda serbesttir. Ancak
bir sözleşme yapılacaksa tarafların iyi niyet kurallarına uymaları bütün sözleşmelerde yer
alması gereken önemli bir husustur. İyi niyet prensibine göre, taraflardan her birinin diğer
tarafa, sözleşmeyi kabul edip etmemesine tesir edebilecek her türlü bilgiyi vermesi gerekir.
Bununla birlikte birçok ticari sözleşmede özel hususların, diğer tarafta açıklanması zorunlu
değildir. Tarafların bu sözleşmeyi yaparken gerekli bilgi ve uzmanlığa sahip oldukları kabul
edilir. Sigorta sözleşmelerinde ise durum daha farklı olup, bu sözleşmelerde “iyi niyet”
kuralının ötesinde “azami iyi niyet” aranmaktadır.
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“Azami İyi Niyet Prensibi” sigorta sözleşmelerinde her iki taraf için uygulanması gereken bir
prensip olmakla birlikte, uygulamada daha çok sigortalının uyması gereken bağlayıcı
yükümlülük şeklinde ortaya çıkmaktadır.
‘Sigortalının beyanı’ ile ilgili olarak ortaya çıkan bu yükümlülüğün başlıca nedenleri şöylece
sıralanabilir:
•

Sigortalı adayı veya sigortalı, sigorta konusu ile ilgili unsurları en iyi bilen veya normal
şartlar altında bilmesi gereken kişi durumundadır. Sigortacı ise; sigortalının kendisi
aktardığı kadar sigorta konusu hakkında bilgi sahibidir. Kendisine verilen bilgiler
çerçevesinde bu sözleşmeyi yapıp yapmama kararıyla karşı karşıyadır. O halde kendisine
verilecek bilgiler bu sözleşmeyi kabul veya reddetme sonucunu doğrulayabilecek her
türlü doğru ve eksiksiz bilgiyi içermelidir.

•

Sigortalı, sigorta konusu üzerinde tasarruf ve kullanım hakkına ve devamlı bir kontrol
imkânına sahiptir. Sigortacının ise böyle bir imkânı yoktur. Sigorta konusunda veya
risklerle ilgili herhangi bir değişiklik meydana geldiğinde, sigortalı kendisine
bildirmedikçe, sigortacının bu değişikliklerden haberi olmaz. Bu nedenle sigortacı
taşımak istemediği bir riski taşımak zorunda kalabilir.

Görülüyor ki, “azami iyi niyet” sigortalının veya sigortalı adayının sigorta konusu ile ilgili
bildiği her şeyi sigortacıya bildirmesi olarak ortaya çıkmaktadır. Ancak bazı hallerde bu prensip
sigortacı için de yükümlülükler doğurmaktadır.
Sigortacı açısından bu kuralın çiğnenmesi; bir riskin gerçekleşmeyeceğini bilerek sözleşme
yapma, fahiş prim uygulama, poliçede bilerek belirsiz anlamlar yaratacak ifadeler kullanma,
olarak ortaya çıkabilir.
Konuyla ilgili olarak üzerinde durulması gereken en önemli nokta, “Önemli Husus"ların
sigortacıya bildirilmesi zorunluluğudur.
“Önemli Husus”; normal şartlar altında basiretli ve tedbirli bir sigortacının sözleşmeyi yapıp
yapmamasına veya önereceği fiyat ve şartlarla yapmasına etki edebilecek her türlü bilgiyi içeren
hususlardır.
Buna göre;
•

Riskin, benzerlerinden daha ağır olduğunu belirten hususlar, (Örneğin; sigorta
konusunun fiziki durumu, kullanım şekli, lokasyonu)

•

Moral riskle ilgili hususlar,

•

Hasarlanma olasılığını arttıran hususlar,

•

Sigortacının rücu hakkını kısıtlayan veya ortadan kaldıran hususlar,

•

Başka poliçelerin varlığı gibi hususlar "Önemli Husus" olarak değerlendirilir.
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Sözleşmenin aracı vasıtası ile yapılması halinde ise, aracının kimin adına hareket ettiği önem
kazanır. Eğer aracı sigortalı adayı adına hareket ediyor ise, esas hususların bu aracı tarafından
sigortacıya bildirilmemesi halinde sigortalının yükümlülüğü devam eder. Aracı sigortacı adına
hareket ediyor ise, sigortalı adayı veya sigortalı tarafından aracıya bildirilen bütün hususların
sigortacı tarafından bilindiği varsayılır.
Sözleşme öncesi veya sözleşme süresi içinde meydana gelen değişikliklerle ilgili Esaslı
Hususların, bilerek veya bilmeyerek sigortacıya bildirilmemesi halinde; sigortacı riskin
gerçekleşmesi ve gerçekleşmemesi durumlarında aşağıdaki yollara başvurulabilir.
Risk gerçekleşmemişse:
•

Söz konusu husus sözleşmeye etki etmiyorsa dikkate almaz.
Aksi halde;

•

Prim farkı almak suretiyle sözleşmeye devam edebilir,

•

Riskin arttığı gerekçesiyle sözleşmeyi feshedebilir.

Risk gerçekleşmişse:
•

Esas hususların bildirilmesinde sigortalının kastı ispat edilemiyorsa, sigortacı aldığı primle,
alması gereken prim oranında tazminatı öder, fazla talebi reddeder.

•

Sigortalının kastının ispat edilebilmesi halinde ise tazminat ödeme yükümlülüğünden
kurtulur ve sözleşmeden cayarak primin tümüne hak kazanır.

2.3. TAZMİNAT PRENSİBİ
Tazminat, riskin gerçekleşmesi sonucu ortaya çıkan zararın giderilmesi için sigortacı tarafından
sigortalıya ödenen para miktarıdır.
TTK 1459-(1). maddesine göre sigortacı, sigortalının uğradığı zararı tazmin eder.
Sözleşmenin konusu, sigortalıyı riskin gerçekleşmesinden önceki mali seviyesine getirmektir.
Bu itibarla sigorta, kişiler için bir kazanç ve zenginleşme aracı değil, ancak mümkün olduğu
ölçüde hasardan önceki mali güçlerine kavuşturan bir uygulamadır.
Tazmini gerekecek zarar, sigorta olunan menfaatin riskin gerçekleştiği andaki değerine göre
tespit olunur. Oysa hayat ve ferdi kaza sigortası için böyle bir tazminat değeri tespit etmek
mümkün değildir. Bu nedenle hayat ve ferdi kaza sigortaları meblağ, tutar sigortaları olarak
adlandırılıp, soyut sigortalar niteliğindedir. Hayat ve ferdi kaza sigortaları dışında kalan bütün
mal ve sorumluluk sigortaları ise somut nitelikli tazminat sigortalarıdır.
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Tazminat sigortalarında, sözleşmede yazılı sigorta bedeli sigortacının azami sorumluluğunu
belirler. Bu bedelin yeterli olması halinde sigortalının zararı eksiksiz olarak tazmin
edilebilecektir.
Prensip olarak, sözleşmenin sigortalının gerçek zararının altında bir tazminat sağlayacak
şekilde düzenlenmesinde bir engel olmamakla birlikte, bunun tersine sözleşme yapmak
mümkün değildir.
Diğer bir ifade ile sigorta sözleşmesi ile sigortalının hasardan önceki mali gücünün üstüne
çıkarılması amaçlanamaz. Tazminat prensibi ile sigortalının riskin gerçekleşmesi sebebiyle kar
etmesi veya zenginleşmesinin önüne geçilmiş olur. Bu açıdan ele alındığında, bu prensip,
sigortalının sigorta konusu ile arasındaki yasal ve para ile ölçülebilir menfaat çerçevesinde
sözleşme yapabilmesi ilkesi olarak tanımlanan sigortalanabilir menfaat prensibiyle de paralellik
göstermektedir.
Bir diğer ifade ile mal ve sorumluluk sigortalarında yapılacak tazminat ödemesi sigortalanan
menfaatin değerini aşamayacaktır.

2.4. HALEFİYET VE HAKLARIN DEVRİ (RÜCU) PRENSİBİ
Hayat ve Ferdi Kaza Sigortaları dışındaki sigortalarda, sigortacı tazminatı ödedikten sonra
ödediği tazminat miktarıyla sınırlı olmak üzere sigortalının yerine geçerek zararın meydana
gelmesine neden olan üçüncü kişilere karşı hukuki girişimlerde bulunma hakkını devralmış
olur.
Bir kişinin, diğer bir kişiye karşı sahip olduğu hakların üçüncü bir kişiye devredilmesi ve bu
hakların üçüncü kişi tarafından kullanılmasına “Halefiyet” denir.
TTK 1481. maddesine göre;
(1)Sigortacı, sigorta tazminatını ödedikten sonra hukuken sigortalı yerine geçer. Sigortalının
gerçekleşen zarardan dolayı sorumlulara karşı dava hakkı varsa bu hak, tazmin ettiği bedel
tutarında sigortacıya ait olur.
(2) Sorumlulara karşı bir dava veya takip başlatılmışsa, sigortacı, mahkemenin veya diğer
tarafın onayı gerekmeksizin, halefiyet kuralı gereğince, sigortalısına yaptığı ödemeyi ispat
ederek, dava veya takibi kaldığı yerden devam ettirebilir.
(3) Sigortalı veya zarar gören, birinci fıkra gereğince sigortacıya geçen haklarını ihlal edici
şekilde davranırsa, sigortacıya karşı sorumlu olur.
Tazminat prensibinin bir sonucu olarak ortaya çıkan halefiyet; kanundan, sözleşmeden ve
haksız fiilden doğan tazminat prensibi gereği, sigorta bir zenginleşme aracı olamayacağından,
halefiyet prensibi gereği, sigortalının hem sigorta şirketinden hem de zarara neden olan üçüncü
kişilerden tazminat alması önlenmiş olur. Sigorta tazminatını ödeyen sigortacı, yapmış olduğu
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ödeme tutarında sigortalısının yerine geçerek onun sahip olduğu bütün hukuki haklarına halef
olur.
Böylelikle sigortacının hasara sebep olanlara rücu ederek tazminatı geri istemesine “Rücu
Prensibi” de denilmektedir.
Sigortacı için önem taşıması bakımından sigortalının sigortacının rücu haklarını gözeterek
davranması istenir. Azami iyi niyet prensibinin bir sonucu olarak; sigortalının, sigortacının
halefiyet haklarını kullanmasını olumsuz yönde etkileyen davranışlar, “Önemli Hususlar”
içinde değerlendirilmektedir.
Sigortalının, sigortacının rücu haklarını korumaya yönelik olarak yaptığı masraflar sigortacı
tarafından karşılanır.
Genel kural, sigortacının halefiyet hakkını tazminat ödemesi yaptıktan sonra kullanabileceği
yönündedir. Ancak sözleşmeye bu hakkın tazminat ödemesinden önce yapılabileceği şeklinde
özel hükümler konulabilir.
Üçüncü Kişi Mali Sorumluluk Sigortaları bu uygulamaya örnek olarak gösterilebilir. Bu
sigortada, sigortacı doğrudan sigortalının yerine geçerek, onun adına ödemede bulunabilir.
Üçüncü kişilere karşı çoğunlukla dava açılması şeklinde kullanılabilen halefiyet hakkı,
doğrudan sigortalıya karşı da kullanılabilir. Sigortacının sigortalı menfaatle ilgili gerçek tam
ziya veya hukmi tam ziya sonucu sonucu bir tazminat ödemesi halinde, geriye bir ekonomik
değer ifade eden bir kalıntı kalmışsa, halefiyet prensibi gereği malın mülkiyeti sigortacıya
geçer. Ekonomik değer ifade eden bu kalıntıya “Sovtaj” denilmektedir. Kalıntının sigortacıya
bırakılmasıyla, tam ziya tazminatı almış sigortalının sovtajdan yararlanmasına imkân
verilmemiş olur. Örneğin; çalıntı aracın bedelinin sigortalıya ödenmesinden sonra bulunması
halinde, sigortalı aracı geri almak istemezse mülkiyet sigortacıya geçecektir.
Bu uygulamanın istisnası, nakliyat, tekne sigortalarında enkazın sigortalıya bırakılması
şeklinde ortaya çıkar.
Sigortacının lütuf ödemesi yaptığı durumlarda halefiyet hakkını kullanması mümkün değildir.
Daha önce belirtildiği gibi, meblağ sigortaları niteliği taşıyan ve tazminat sigortalarında
olmayan soyut nitelikli Hayat ve Ferdi Kaza Sigortalarında halefiyet prensibi uygulanmaz.

2.5. HASARA KATILIM PRENSİBİ
Bir menfaatin birden çok sigortacı tarafından sigorta edilmesi halinde, tazminatın sigortacılar
arasında bölüştürülmesi olarak ifade edilen bu prensip sonucu uygulamada üç durum ortaya
çıkmıştır.
Bunlar;
•

Müşterek Sigorta,
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•

Çifte Sigorta ve

•

Kısmi Sigortadır.

2.5.1. Müşterek Sigorta (Koasürans)
TTK’nın 1466. maddesinde konu edilen müşterek sigorta, bir menfaatin birden fazla sigortacı
tarafından aynı zaman için, aynı risklere karşı sigortalanması olarak tanımlanabilir.
Sigortacıların tek tek vermiş oldukları teminatların toplamı, sigortalı menfaatin toplam değerini
oluşturur. Eksik sigorta olması halinde, tazminat ödemelerinde oran kademesine başvurulur.
Sigorta değerini aşan bir teminat verilmesi halinde aşkın sigorta söz konusudur. Bu durum çifte
sigorta olarak kabul edilmez. Sigortacılar hasarı toplam değer içindeki paylarına göre aralarında
paylaşırlar. Her sigortacı vermiş olduğu teminat bedeli ile sorumludur.
Kanun müşterek sigorta için, aşağıdaki koşulların aynı zamanda ve birlikte olmaları şartını
getirmiştir. Müşterek sigortadan bahsedilebilmesi için;
•

Birden çok sigortacının varlığı,

•

Sözleşmelerin aynı sigorta konusu ile ilgili olması,

•

Aynı risklere karşı teminat verilmiş olması,

•

Sözleşme sürelerinin aynı olması,

•

Hasar anında bütün poliçelerin yürürlükte olması

gerekmektedir.
Diğer taraftan, aynı anda yapılamamakla birlikte, önceki ve sonraki sigortacıların onay
vermeleri halinde, sözleşmelerin aynı anda yapıldığı sayılarak müşterek sigorta kurallarının
uygulanması kabul edilmiştir.
Hasara katılımda genel kural, sigortalının tazminatı sigortacıların herhangi birinden talep
etmesi, bu sigortacının da ödemeyi yaptıktan sonra, diğer sigortacılara başvurması yönündedir.
Sözleşmelere her bir sigortacının kendi payı oranında hasara katılacağını belirten bir hüküm
koyulabileceği gibi, böyle bir hüküm konulmamış olsa dahi müşterek sigortacılar, aşağıda
belirtilen iki ayrı duruma göre hasara katılımda bulunurlar.
•

Oran Kuralına tabi olmayan poliçelerde hasara katılım, her bir sigortacının teminat altına
aldığı sigorta bedelinin toplam sigorta bedeline oranı çerçevesinde belirlenir.

•

Oran Kuralına ya da sorumluluk limitine konu poliçelerde, her bir sigortacının ödeyeceği
tutar, sanki başka sigorta poliçesi yokmuş gibi belirlenir ve böylece hesaplanan toplam
tazminat sigortalının hasarını aşıyor ise, her bir sigortacının yapacağı ödeme oransal olarak
indirime tabi tutulur. Aşkın sigortanın varlığı halinde, sigortacılar sigorta değerini aşan
tutardan sorumlu değillerdir.
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2.5.2. Çifte (Mükerrer) Sigorta
Bir menfaatin kar etme amacıyla birden çok sigorta ettirilemeyeceği aşikârdır.
Türk Ticaret Kanunu’nda “birden çok sigorta” tanımının yanı sıra, 1467. maddesinde çifte
sigorta tanımına da yer verilmiştir.
Çifte sigorta, haksız kazanç elde etme söz konusu olduğundan sigorta hukukunda yasal olarak
kabul edilmemiş, hatta ilgili kanunlar açısından suç sayılmıştır.
TTK’nın 1467. maddesinde, değerinin tamamı sigortalanan bir menfaatin sonradan aynı kişi
tarafından aynı risklere karşı sigortalanamayacağı, diğer bir ifade ile haksız kazanç elde
edilmesinin mümkün olamayacağı açıklanmış, ancak bazı şartların gerçekleşmesi halinde bu
sözleşmenin de geçerli olacağını belirtmiştir.
•

Önceki ve sonraki sigortacılar muvafakat ederlerse, bu takdirde sözleşmeler aynı anda
yapılmış sayılacak ve tazimat bütün sigortacılar tarafından sigorta bedellerine göre
kendi verdikleri teminat arasında tazmin edilecektir.

•

Sigorta ettiren kişi önceki sigortadan doğan haklarını ikinci sigortacıya devretmiş veya
o haklardan vazgeçmişse, bu durumun ikinci sigorta poliçesine yazılması gerekir.
Yazılmaz ise ikinci poliçe hüküm ifade etmez.

•

Sonraki sigortacının ancak önceki sigortacının ödemediği tazminattan sorumlu
tutulacağı şartı getirilmişse, yine durumun ikinci sigorta poliçesine yazılması
gerekmektedir.

2.5.3. Kısmi Sigorta
TTK’nın 1468. maddesinde sigorta edilen menfaatin tamamının önceki bir sözleşme ile temin
edilememiş olması halinde; bu menfaatin arta kalan değerine kadar, bir veya birkaç kez sigorta
edilebileceği hükmü yer almaktadır.
Burada, müşterek sigortada olduğu gibi sonraki ve önceki sigortacıların muvafakatı aranmadığı
gibi, sözleşmeler de aynı anda değil, ayrı ayrı zamanlarda yapılmaktadır.
Kısmi sigortada sigortacılar, müşterek sigortada olduğu gibi verdikleri teminatın toplam değer
içindeki payları üzerinden değil, yapmış oldukları sözleşmenin tarih sırası ile sorumluluk
taşırlar.
Hayat ve ferdi kaza sigortaları tazminat sigortaları niteliği taşımadığından, bu sigorta türleri
için “hasara katılım” ve “çifte sigorta” prensipleri uygulanmaz.
Diğer taraftan, müşterek sigortanın varlığı halinde, lütuf ödemesinde bulunan sigortacılardan
bir tanesinin diğerlerini hasara katılmaya davet etmesi de mümkün değildir.
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2.6. YAKIN SEBEP
Sigortalının uğramış olduğu zarar nedeniyle, sigortacıdan bir talepte bulunabilmesi, meydana
gelen zararın sözleşme ile temin edilen riskin yine sözleşme süresi içinde gerçekleşmesi şartına
bağlıdır. Diğer bir deyişle, zararın yakın sebebinin sözleşme ile temin edilen risk olması
gereklidir. O halde olayın meydana geliş tarzında bir sebep-sonuç zinciri kurulmasına ihtiyaç
duyulmaktadır.
Olayın meydana geliş tarzında bu zincir kurulmadan bir mantık yürütülebiliyorsa, olayın
sebebiyle sonucu arasında bir ilişki kurulabilir. Bu mantığın kurulmasında izlenecek yol, olayın
teminat altına alınan bir risk nedeniyle mi ortaya çıktığının araştırılması şeklinde olacaktır.
Doğaldır ki, olayın teminat altına alınmayan veya istisna edilen bir risk nedeniyle gerçekleşip
gerçekleşmediği de araştırılacaktır.
Sigortalının tazminat hakkının doğabilmesi için, sebep-sonuç arasındaki zincirin kesilmemesi
gerekmemektedir. Eğer bu zincir teminat altına alınmayan bir riskin gerçekleşmesiyle kesiliyor
ise, kesilme anına kadar ortaya çıkan kayıplar yine sigortacı tarafından temin edilecektir.
Burada üzerinde durulması gereken husus, olaya neden olan sebebin hasara etki bakımından en
yakın sebep olduğu konusudur. Böyle bir nedenin zaman açısından daima en son gerçekleşmesi
şartına bakılmaz. Nedensellik bağı olarak da bilinen bu prensip gereği nedenin varlığını iddia
eden taraf, bu iddiasını ispatla yükümlüdür.

2.7. SİGORTA SÖZLEŞMESİ
2.7.1. Sigorta Sözleşmesinin Tanımı
Bu genel açıklamadan hareketle, sigorta sözleşmesini, “sigortacı ile sigortalı/sigorta ettirenin,
sigorta konusu menfaatle ilgili irade beyanlarının, karşılıklı teklif ve kabul edilmesi şeklinde
sonuçlanması” şeklinde tanımlamak mümkün olacaktır.
Sigorta sözleşmesinin yapılabilmesi tarafların teklif ve kabul şeklindeki serbest iradelerinin bir
araya gelmesi ile mümkündür.
TTK’nın 1401-(1) maddesinde sigorta sözleşmesi, “Sigorta sözleşmesi, sigortacının bir prim
karşılığında, kişinin para ile ölçülebilir bir menfaatini zarara uğratan tehlikenin, rizikonun,
meydana gelmesi hâlinde bunu tazmin etmeyi ya da bir veya birkaç kişinin hayat süreleri
sebebiyle ya da hayatlarında gerçekleşen bazı olaylar dolayısıyla bir para ödemeyi veya diğer
edimlerde bulunmayı yükümlendiği sözleşmedir.” şeklinde tanımlanmıştır.
Tanımdan da anlaşılacağı gibi, sigorta sözleşmesi ile sigortacı bir prim karşılığında sigortalının
zarar görebilecek bir menfaatini teminat altına almayı, buna karşın sigortalı da bir prim ödemeyi
kabul etmektedirler.
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Tanımda her hangi bir şekil şartından söz edilmemektedir. Bununla birlikte sözleşmenin
varlığının ispatı için yazılı bir belgeye ihtiyaç duyulmaktadır. Sigorta sözleşmesinin varlığını
ispat eden bu belge poliçe olarak adlandırılır.

2.7.2. Sigorta Sözleşmesinin Unsurları
Yukarıdaki tanımın ışığı altında sigorta sözleşmesinin unsurları;
•

Sigortacı,

•

Sigortalı veya sigorta ettiren,

•

Sigortalanabilir menfaat,

•

Risk / riziko,

•

Sigorta bedeli,

•

Sigorta süresi,

•

Sigorta ücreti(Prim)

olarak sıralanabilir.
Bu unsurlar göz önüne alındığında, sigorta sözleşmesi ile sigortacının, belirlenen alan ve
yerlerde yine belirlenen bir süre içinde, sigorta genel şartlarında öngörülen risklerin ortaya
çıkması halinde sigortalının uğrayacağı parasal kayıpların giderileceği anlaşılmaktadır.

5.3. Sigorta Genel Şartları
Genel olarak “sözleşme”nin tanımında, tarafların herhangi bir konuda serbest iradelerini ortaya
koymalarından bahsedilirken, sigorta sözleşmelerinde tarafların bu serbestiyetlerini mutlak
olarak kullanabildiklerini söylemek mümkün değildir. Kanun koyucu özellikle sigortalıları
korumak amacıyla, her bir sigorta branşı itibariyle sözleşme konusunun içeriğini ve sınırlarını
“Sigorta Genel Şartları” ile düzen altına almıştır.
Sigorta sözleşmeleri, hem T.T.K.’ nda hem de Sigortacılık Kanununda ele alınmış ve
sözleşmenin ana muhtevasının, Müsteşarlıkça onaylanan ve sigorta şirketlerince aynı şekilde
uygulanacak olan “genel şartlara” uygun olarak düzenleneceği hükme bağlanmıştır.
Sigorta genel şartları, benzer nitelikteki risklerin tehdidi altında bulunan kişilere eşit koşullar
çerçevesinde eşit kapsamlı teminat verilebilmesini sağlamak üzere her bir sigorta dalı
oluşturulmuş ve sözleşme hükümlerini her kes için yeknesak olarak belirleyen mevzuat
uygulamasıdır. Genel şartlar ile her bir sigorta dalında verilen ana teminatlar, aksine sözleşme
ile teminata dâhil edilebilecek (ek) teminatlar ve mutlak olarak teminat dışında kalan haller
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bütün sigorta sözleşmelerinde kullanılmak üzere sözleşmenin kurulmasından önce
oluşturulmuş ve sigortalının kabulüne açılmıştır. Aynı türdeki sözleşmelerde bir yeknesaklık
sağlamak üzere önceden hazırlanmış olan ve taraflardan birinin diğer tarafa değiştirilmeden
kabul edilmesi amacıyla sunduğu sözleşme şartlarına “genel işlem şartı” denilmektedir.
Genel işlem şartı uygulamasına tabii olarak düzenlenen sigorta sözleşmeleri, ana muhtevası
Hazine Müsteşarlığı tarafında onaylanan ve tüm sözleşmelerde aynen uygulanacak olan “genel
şartlar”a uygun olarak yapılmaktadır.
Bu özelliği göz önüne alındığında sigorta sözleşmesinin yapılmasında tarafların konunun
belirlenmesindeki serbestiyetlerinin tam olarak var olduğundan bahsetmek mümkün değildir.
Ancak, isterlerse tarafların, sözleşme konusunun özelliğine uygun olarak özel şart getirmelerine
imkân tanınmaktadır.
Özel şartlar, özellikle sigortalının yararları göz önünde bulundurulmak suretiyle tarafların
sözleşmeye koydukları özel hükümleri ifade eder. Taraflar, sözleşme konusuyla ilgili
serbestiyetlerini özel şartlarla biraz daha genişletme imkânı bulunurlar. Ancak, özel şartların
genel şartlara ve ilgili kanunların emredici hükümlerine aykırı olmaması ve sigortalının
haklarını kısıtlayıcı hükümler taşımaması gerekmektedir.
Özel şartlar ile sigortalının ve risklerin durumuna göre sözleşmeye esneklik getirilmektedir.

2.8. SİGORTA SÖZLEŞMESİNİN BAŞLAMASI VE SONA ERMESİ
2.8.1. Sigorta Sözleşmesinin Başlaması
Sigorta sözleşmesi poliçede belirtilen tarih olmakla beraber sigortacının sorumluluğu sigorta
ücretinin (priminin) tamamının ya da taksitle ödenmesi kararlaştırılmışsa ilk taksitinin
ödenmesi ile başlar.
Sigorta poliçesi, başlama ve bitiş tarihi olarak belirtilen günlerde, aksi kararlaştırılmadıkça saat
12.00’de başlar ve saat 12.00’de biter.
Sigorta primlerinin peşin tahsil edilmesi esastır. Primlerin taksitle ödenmesi kararlaştırılmış ise,
taksitlerin tutarı, kesin ödeme zamanı ve vadesinde ödenmemesi halinde ortaya çıkacak
sonuçlar poliçede yazılı olarak sigortalıya bildirilir.
TTK’nın 1430-(1) maddesi, sigorta priminin para ile ödeneceği ve primin taksitle ödenmesi
kararlaştırılmamışsa toptan ödeneceği hükmünü amirdir. Uygulamada, sigorta sözleşmesinden
doğan prim borçlarının taksitle ödenmesi söz konusudur.
Ödemenin tamamının veya taksitle ödenmesi kararlaştırılmışsa ilk taksitin, sözleşme yapılır
yapılmaz poliçenin teslimi karşılığında ödenmesi lazımdır.

51

Ancak, nakliyat sigortalarında sigortacının sorumluluğu, sözleşmenin yapıldığı andan itibaren
başlayacağı gibi, prim de henüz poliçe tanzim edilmemiş olsa bile muaccel olur.(TTK Madde
1431-1)
Sigorta primi sigorta ettirenin ikametgâhında ödenir.

2.8.2. Sigorta Sözleşmesinin Sona Ermesi
Sigorta sözleşmesi hukuki bir anlaşmadır. Her sözleşme gibi başlaması, devam etmesi ve sona
ermesi söz konusudur. Sigorta sözleşmesi bazı hallerin ortaya çıkmasıyla sona erebileceği gibi,
tarafların fesih ve cayma haklarını kullanmaları suretiyle de sona erebilirler.
Sigorta sözleşmeleri süreli anlaşmalardır. Genellikle bir yıl olan bu süre, tarafların anlaşmasıyla
bir yıldan kısa veya bir yıldan uzun zaman süreleri olarak da belirlenebilir. Ayrıca sigorta
sözleşmeleri inşaat ve montaj sigortalarında olduğu gibi projeye bağlı olarak veya nakliyat
sigortalarında olduğu gibi sefere bağlı olarak akdedilebilirler.
Sigorta sözleşmesi aşağıdaki hallerde sona erer.
•

Sigorta süresinin sona ermesi, projenin veya seferin tamamlanması,

•

Riskin gerçekleşmesi,

•

Sigorta konusunun ortadan kalkması,

•

Riskin gerçekleşme olasılığının ortadan kalkması,

•

Tarafların karşılıklı anlaşması,

•

Taraflardan birinin fesih hakkını kullanması,

Sigorta sözleşmesini sonlandıracak fesih ve cayma hakkı ise aşağıdaki hallerde ortaya
çıkmaktadır.
•

Sigortalının azami iyi niyet kuralına uymaması,

•

Sigorta priminin ödenmemesi,

•

Sigortalı malın mülkiyetinin değişmesi,

•

Sigortacını faaliyetinin sona erdirilmesi veya ruhsatnamesinin iptali

•

Tarafların acze düşmeleri

Buna göre sigorta sözleşmeleri;
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Poliçede yazılı sürenin sona ermesiyle, inşaat ve montaj sigortalarında projenin
tamamlanmasıyla ve sefere bağlı nakliyat sigortalarında seferin tamamlanmasıyla sigorta
sözleşmesi sona erer.
Sigorta sözleşmesini sona erdiren diğer bir durum, riskin gerçekleşmesi durumudur. Riskin tam
hasar veya kısmi hasar doğurması sonuçlarına göre burada iki durum ortaya çıkmaktadır. Tam
hasar durumunda, sözleşme tazminatın ödenmesiyle son bulur.
Kısmi hasarlarda ise, menfaatin değerinde hasar miktarı kadar bir azalma meydana gelir ve
normal şartlar altında sigorta teminatı hasar görmeyen menfaat için devam eder. Sigortacının
sorumluluğu azalan değer üzerinden devam eder. Ancak taraflar isterlerse kısmi hasarlarda
sözleşmeyi sona erdirebilirler. Sigortacının fesih hakkını kısmi tazminat ödemesinden
kullanabilir.
Zorunlu sorumluluk sigortalarında riskin gerçekleşmiş olması sigortacı için fesih hakkını
doğurmaz.
Riskin gerçekleşme olasılığının ortadan kalkması da sigorta sözleşmesini sona erdiren
sebeplerden biridir.
Taraflardan birinin isteğiyle de sigorta sözleşmesi sona erebilir. Bu iradenin kullanılmasında
sigortalı lehine düzenlemeler getirilmişken, sigortacının sözleşmeyi tek taraflı sona
erdirebilmesi için bazı şartların varlığı aranmıştır.(Prim ödememe, azami iyi niyet kurallarına
uyulmaması, kötü niyetli davranış gibi)
TTK 1470-(1). maddesi, sigorta edilen malın sahibinin herhangi bir suretle değişmesi halinde,
aksine hüküm yoksa sözleşmeden doğan hak ve borçların yeni sahibe intikal edileceğini
belirtmiştir. Ancak, bu durum birçok genel şartta, belli sürelerin gözetilmesi suretiyle mülkiyet
değişikliğinde sözleşmenin sona ereceği şeklinde düzenlenmiştir.
Sözleşmeyi sona erdiren bir diğer hal de taraflardan birinin acze düşmesidir.
Zorunlu sigortalarda sözleşmenin taraflarının isteğiyle sona erdirilme şartları ise daha ağır
tutulmuştur.

2.9. SİGORTA SÖZLEŞMESİNİN TARAFLARI
Bilindiği gibi, bir sözleşmenin kurulabilmesi için en az iki tarafa ihtiyaç vardır. Buna göre,
sigorta sözleşmesi de en az iki tarafın bir araya gelmesi ile kurulabilir. Bu taraflardan birisi
sigortacı, diğeri ise sigortalıdır. TTK’nın 1401. maddesinde “Sigorta Sözleşmesi” tanımı
yapılmıştır. Maddede, “Sigortacı” ifadesi açıkça kullanılmış buna karşın sözleşmenin diğer
tarafından “kişi” veya “birkaç kişi” olarak söz edilmiştir.
Sözleşmenin diğer tarafını teşkil eden “kişi” veya “birkaç kişi” ifadesi biraz daha detaylı
incelenirse, bir sigorta sözleşmesinde iki taraftan daha fazla taraf olabileceği sonucuna
ulaşılacaktır. Buna göre bir sigorta sözleşmesinde tarafların sayısı dörde kadar çıkabilir.
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Bunlar;
•

Sigortacı,

•

Sigortalı,

•

Sigorta ettiren,

•

Lehdar/Menfaattardır.

2.9.1. Sigortacı
Sigorta sözleşmesi ile bir prim karşılığında, diğer tarafa (sigortalı/lehdar) tazminat ödemeyi
üstlenen, risk taşıyan taraftır. Özel sigorta alanında, sigortacılar ticari faaliyet gösteren “sigorta
şirketleri” olarak teşkilatlandırılmışlardır.
Ülkemizde sigortacılık faaliyetleri özel izne tabidir. Sigorta şirketlerinin kuruluş ve çalışmaları
özel kanunlarla düzenlenmiş olup, sigorta şirketlerinin kuruluşlarından faaliyetlerini sona
erdirmelerine kadar geçen her evre devletin denetimi altındadır.
Milli ve/veya yabancı sigorta şirketlerinin ülkemizde faaliyet göstermeleri için münhasıran
sigortacılık veya reasürans işleri yapmak üzere anonim şirket veya kooperatif şirket olarak
kurulmaları şarttır.
Hayat ve Hayat dışı dallarda faaliyet göstermek, iki ayrı tüzel kişi şeklinde teşkilatlanmakla
mümkündür.
Sigorta Acenteleri
Sigorta acentesi sigorta sözleşmesinin tarafı olmamakla beraber, sözleşmenin kurulmasında,
devamı sırasında ve hasar anında önemli görevleri üstlenen ve sigortacı adına hareket eden
aracıdır.
5684 Sayılı Sigortacılık Kanunu’nda Sigorta Acentesi, ‘Ticarî mümessil, ticarî vekil, satış
memuru veya müstahdem gibi tâbi bir sıfatı olmaksızın bir sözleşmeye dayanarak muayyen bir
yer veya bölge içinde daimî bir surette sigorta şirketlerinin nam ve hesabına sigorta
sözleşmelerine aracılık etmeyi veya bunları sigorta şirketleri adına yapmayı meslek edinen,
sözleşmenin akdinden önce hazırlık çalışmalarını yürüten ve sözleşmenin uygulanması ile
tazminatın ödenmesinde yardımcı olan kişi’ olarak tanımlanmıştır.
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Poliçe tanzimine ve prim tahsiline yetkili olup olmadıklarına göre yetkili, kısmi yetkili veya
yetkisiz acente olarak adlandırılırlar. Yine 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu’na bağlı olarak
çıkarılan “Acenteler Yönetmeliği” ülkemizdeki acentelik faaliyetlerini düzenlemiştir.

2.9.2. Sigortalı
Sigorta sözleşmesinin diğer tarafı olan sigortalı, taşıdığı riski sigorta şirketine devreden kişidir.
Bu devir ile sigortacıya bir prim borçlanır. Gerçek veya tüzel kişiler, sigortalı sıfatıyla sigorta
sözleşmesi akdedebilirler. Sigortalı, riskin gerçekleşmesi sonucu, sigorta himayesinden
yararlanacak kişi olarak da tanımlanabilir. Bu yararlanma ya bir tazminatın alınması, ya da
sorumluluk sigortalarında olduğu gibi bir borçtan kurtulma şeklinde olmaktadır.
Broker
Sigorta sözleşmelerinin kurulmasında sigorta ettirenin temsilcisi olarak onların nam ve
hesabına hareket eden aracılar da vardır. Bu aracılara, “Sigorta Brokeri” denir.
Sözleşmelerde sigortalı nam ve hesabına hareket eden aracılardır.
5684 Sayılı Sigortacılık Kanunu’nda Broker: ‘Sigorta veya reasürans sözleşmesi yaptırmak
isteyenleri temsil ederek, bu sözleşmelerin yaptırılacağı şirketlerin seçiminde tamamen tarafsız
ve bağımsız davranarak ve teminat almak isteyen kişilerin hak ve menfaatlerini gözeterek
sözleşmelerin akdinden önceki hazırlık çalışmalarını yürütmeyi ve gerektiğinde sözleşmelerin
uygulanmasında veya tazminatın tahsilinde yardımcı olmayı meslek edinen kişi’ olarak
tanımlanmıştır.
Gerçek ve tüzel kişi olabilirler. Brokerler de sigorta sözleşmesinin tarafı olmayıp, sadece
sözleşmenin kurulmasına aracılık ederler.
Sigortalılar ile sigorta şirketleri arasındaki işlemlerde, sigortalılar adına aracılık yapan
brokerler, Hayat ve Hayat Dışı Sigorta Brokeri olarak faaliyet gösterirler.
Ayrıca Sigorta şirketleri ile Reasürans şirketleri arasındaki işlere aracılık eden Reasürans
Brokerleri de vardır.
Daha fazla mesleki bilgi ve tecrübe aranılan brokerlik faaliyetleri ve brokerlik yapacak kişilerde
aranılan nitelik ve şartlar bu konuda yayınlanan bir Yönetmelikle düzenlenmiştir.

2.9.3. Sigorta Ettiren
Sigorta sözleşmelerinde, genellikle sigortalı ve sigorta ettiren aynı kişi olma durumundadır.
Ancak bazı hallerde üçüncü bir şahıs lehine sigorta yaptırmak da söz konusu olabilmektedir.
Daha önce “sigorta edilebilir menfaat prensibi”nde ele alındığı üzere, özellikle kiracı, emanetçi,
yedd-i emin sıfatını taşıyan kişiler sigorta konusu üzerinde doğan menfaatleri nedeniyle
başkasının lehine sigorta yaptırma hakkına sahiptirler. Ancak risk gerçekleştiğinde tazminat
alma hakkı, lehine sözleşme yapılan kişiye(sigortalıya) ait olmaktadır. Kredi ilişkisi nedeniyle
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“dain, mürtehin” sıfatıyla yapılan sigortalarda da, sigortadan kredi kurumu yararlanmakta, kredi
kullanan kişi ise “sigorta ettiren” sıfatıyla hareket etmektedir.
Sigorta ettiren, sigorta prim borcunu üstlenen kişidir. Gerek mal ve gerekse hayat sigortalarında
farklı bir kişi olarak sigorta sözleşmesi yapabilir.

2.9.4. Lehdar / Menfaattar
Bir sigorta sözleşmesinde riskin gerçekleşmesi halinde sigortanın yararından faydalanacak
kişiye lehdar veya menfaattar denilmektedir.
Sigortanın yararlarından kimin faydalanacağı daha çok hayat sigortalarında önem taşır.
Sigortalının ölümü halinde tazminatın kime ödeneceği sözleşmede belirlenebilir. Böyle bir
belirleme yoksa kanuni varisler lehdar sıfatını kazanarak sigortadan yararlanırlar.
Sorumluluk sigortalarında lehdarın kim olacağı önceden belirlenebildiği gibi, önceden
belirlenmeyen (işveren mali sorumluluk) haller de söz konusudur. Burada, üçüncü kişilerin
lehdar olarak sigortadan yararlanmalarının sağlanması göz önünde tutulmuştur. Kamunun zarar
görmesinin önlenmesi amacıyla, riskin niteliği de göz önüne alınarak bu tip sigortalar,
çoğunlukla zorunlu sigorta kapsamına alınmıştır.(Trafik Sigortaları, Tehlikeli Madde
Sigortaları gibi)

2.10. TARAFLARIN BORÇ VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ
2.10.1. Sigorta Ettirenin Borç ve Yükümlülükleri
TTK’nın;
•

1430-1434. maddelerinde Prim ödeme borcu,

•

1435-1446. maddelerinde Beyan yükümlülüğü,

•

1447. maddesinde Bilgi verme ve araştırma yapılmasına izin verme yükümlülüğü,

•

1448. maddesinde Zararı önleme, azaltma ve sigortacının rücu haklarını koruma
yükümlülüğü,

•

1449. maddesinde sözleşmede öngörülen hallerin ihlali

konuları ele alınmıştır.
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2.10.1.1. Beyan Yükümlülüğü
Sigorta ettirenin beyan yükümlülüğü T.T.K.’nun 1435-1446. maddelerinde ele alınmıştır.
Bu maddelere göre; sigorta ettiren kimse, sigortacının sözleşme yapılırken gerçek durumları
bildiği takdirde sözleşmeyi yapmamasını veya daha ağır şartlarla yapmasını gerektirecek bütün
hususları (önemli hususlar) sözleşme öncesi sigortacıya bildirmekle yükümlüdür.
Ayrıca sigorta ettiren sigorta süresi içinde de sigorta konusu ile ortaya çıkan ve sigortacının
sözleşmeyi yapmamasını veya daha ağır şartlarla yapmasını gerektirecek bütün değişiklikleri
de derhal, böyle bir değişiklik bilgisi dışında meydana gelmişse, bunu öğrendiği tarihten
itibaren en geç on gün içinde durumu sigortacıya bildirmek zorundadır.
Bu bildirimlerin yapılmaması halinde sigortacının sözleşmeden cayma veya sözleşmeyi
feshetme hakkı doğar
Sigorta ettiren, riskin gerçekleştiğini öğrenince durumu gecikmeksizin sigortacıya ihbar
etmekle yükümlü tutulmuştur. Bu yükümlülüğün yerine getirilmesinde sigortalının kusuru
tespit edilirse, kusurun ağırlığına göre sigortacının ödemekle yükümlü olduğu bedel
indirilebilir. Kasıt halinde sigorta ettiren sözleşmeden doğan haklarını kaybeder.

2.10.1.2. Bilgi Verme ve Araştırma Yapılmasına İzin Verme Yükümlülüğü
Konu TTK.’nun 1447. maddesinde ele alınmıştır. Buna göre;
“(1) Sigorta ettiren, rizikonun gerçekleşmesinden sonra, sözleşme uyarınca veya sigortacının
istemi üzerine, rizikonun veya tazminatın kapsamının belirlenmesinde gerekli ve sigorta
ettirenden beklenebilecek olan her türlü bilgi ile belgeyi sigortacıya makul bir süre içinde
sağlamak zorundadır. Ayrıca, sigorta ettiren, aldığı bilgi ve belgenin niteliğine göre, rizikonun
gerçekleştiği veya diğer ilgili yerlerde sigortacının inceleme yapmasına izin vermekle ve
kendisinden beklenen uygun önlemleri almakla yükümlüdür.
(2) Bu yükümlülüğün ihlal edilmesi sebebiyle ödenecek tutar artarsa, kusurun ağırlığına göre
tazminattan indirim yapılır.
Azami iyi niyet esasına dayanan sigorta sözleşmesinde sigortacının risk gerçekleştiğinde
sorumluluğunun doğup doğmadığını, doğmuşsa kapsam ve sınırını belirleyebilmesi için
rizikoyla ilgili tüm bilgilere sahip olması gerekir. Bu nedenle sigortacı, sigorta ile ilgili
kişilerden riziko ile ilgili her türlü belgeyi talep edebilmeli ve riskin gerçekleştiği yerlerde
gereken incelemeleri yapabilmelidir.”
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2.10.1.3. Zararı Önleme, Azaltma ve Sigortacının Rücu Haklarını Koruma
Yükümlülüğü
Kanun’un 1448. maddesi ile “Sigorta ettiren, rizikonun gerçekleştiği veya gerçekleşme
ihtimalinin yüksek olduğu durumlarda, zararın önlenmesi, azaltılması, artmasına engel
olunması veya sigortacının üçüncü kişilere olan rücu haklarının korunabilmesi için, imkânlar
ölçüsünde önlemler almakla yükümlüdür. Sigorta ettiren, sigortacının bu konudaki
talimatlarına olabildiğince uymak zorundadır. Birden çok sigortacının varlığı ve bunların
birbirlerine aykırı talimatlar vermeleri hâlinde, sigorta ettiren, bu talimatlardan zararın
azaltılması ve rücu haklarının korunması bakımından en uygun olanını dikkate alır.” hükmü
getirilmiştir.
Sigortalı sigortası yokmuş gibi her türlü tedbiri almaya, riskin gerçekleşmesi halinde de zararı
önlemeye, azaltmaya ve hafifletmeye yarayacak her türlü tedbiri almakla mükelleftir.
Maddenin 2. ve 3. Fıkrasına göre bu yükümlülüğe aykırılık sigortacı aleyhine bir durum
yaratmışsa, kusurun ağırlığına göre tazminattan indirim yapılır. Ayrıca alınan tedbirler amacına
ulaşmamış olsa bile bu amaçla yapılan masraflar sigortacı tarafından karşılanır. Eksik sigorta
olması durumunda, masrafların sigortacı tarafından karşılanması konusunda oran kaidesi
uygulanır.
Diğer taraftan sigortalı, sigortacının rücu hakkını kullanmasına imkân verecek her türlü
girişimde bulunmak ve konuyla ilgili bilgi ve belgeleri sigortacıya vermek zorundadır.

2.10.1.4. Sözleşmeden Doğan Yükümlülüklerin İhlali
Sigortacıya karşı yerine getirilmesi gereken ve sözleşmeden doğan bir yükümlülüğün ihlali
hâlinde, bu Kanunda ve diğer kanunlarda yer alan özel düzenlemeler hariç olmak üzere,
sigortacının sözleşmeyi kısmen veya tamamen feshederek ifadan kurtulabileceğine ilişkin
hükümler, ihlalde kusur bulunmaması hâlinde sonuç doğurmaz.

2.10.1.5. Sigorta Primi Ödeme Borcu
Sigorta primi, sigortanın / sigorta ettirenin sigortacıdan almış olduğu teminat karşılığında
ödediği ücrettir. Sigortalının temel borcu prim ödeme borcudur.
Prim ile ilgili maddeler, TTK.’nun aşağıdaki maddelerinde ele alınmıştır
TTK. Madde 1430.
(1) “Sigorta ettiren, sözleşmeyle kararlaştırılan primi ödemekle yükümlüdür. Aksine sözleşme
yoksa sigorta primi peşin ödenir. Özel kanunlardaki hükümler saklıdır.
(2) Sigorta primi nakden ödenir. İlk taksitin nakden ödenmesi şartıyla, sonraki primler için
kambiyo senedi verilebilir; bu hâlde, ödeme kambiyo senedinin tahsili ile gerçekleşir.
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(3) Sigorta ettiren, sigortacının sorumluluğu başlamadan önce, kararlaştırılmış primin yarısını
ödeyerek sözleşmeden cayabilir. Sözleşmeden kısmi cayma hâlinde, sigorta ettirenin ödemekle
yükümlü olduğu prim, cayılan kısma ilişkin primin yarısıdır.”
Ödeme zamanı
Madde 1431
“(1) Sigorta priminin tamamının, taksitle ödenmesi kararlaştırılmışsa ilk taksitin, sözleşme
yapılır yapılmaz ve poliçenin teslimi karşılığında ödenmesi gerekir. Karada ve denizde eşya
taşıma işlerine ilişkin sigortalarda sigorta primi, poliçe henüz düzenlenmemiş olsa bile,
sözleşmenin yapıldığı anda ödenir.
(2) İzleyen taksitlerin ödeme zamanı, miktarı ve priminin vadesinde ödenmemesinin sonuçları,
poliçe ile birlikte yazılı olarak sigorta ettirene bildirilir veya bu şartlar poliçe üzerine yazılır.
(3) Sigorta priminin taksitle ödenmesinin kararlaştırıldığı hâllerde, riziko gerçekleşince,
ödenecek tazminata veya bedele ilişkin primlerin tümü muaccel olur.

2.11. SİGORTA SÖZLEŞMESİNİ DÜZENLEYEN BELGELER
2.11.1.Teklifname
Sigortacı tarafından hazırlanan basılı bir formun sigortalı aday tarafından doldurulması şeklinde
uygulamada yer alan teklifname, sözleşmesinin yapılabilmesi için şart olan bir evrak değildir.
Böyle bir formun doldurulmasının amacı, sigortalanacak menfaatle ilgili tüm bilgilerin
sigortacıya aktarılmasını sağlamaktır.
Sigortacının böyle bir formun doldurulmasını istediği hallerde, artık formda yer alan bütün
hususların “Önemli Husus” olduğunu kabul etmek gerekir.
Doldurulması istenen teklifname herhangi bir şekil şartına tabi değildir. Mühendislik sigortaları
gibi büyük projeleri teminat altına alan sigorta dışındaki sigortalar için doldurulması gerekli de
görülmeyebilir. Teklifnamenin doldurulmuş olarak sigortacıya verilmesi, sigortanın kabul
edildiği sonucunu doğurmaz.
Genel olarak bir teklifnamede, teklif sahibinin adı, rizikonun adresi, iş alanı, mevcut ve önceki
sigortalar, geçmiş yıl hasarları gibi genel sorular ile hayat ve sağlık sigortalarında adayın yaşı
ve sağlık durumuyla ilgili özel nitelikli sorulara yer verilir.
Teklifnamenin değerlendirilmesi sonucunda, sigortacı tarafından riskin kabulü konusunda bir
sakınca görülmez ise, teklifnamenin doldurulması ile yapılan bu icap, kabul edilmek suretiyle
sigorta sözleşmesinin varlığının ispat belgesi olan “poliçe”nin düzenlenmesi aşamasına gelir.
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2.11.2. Poliçe
Sigorta sözleşmeleri de sözel olarak yapılabilirler. Poliçe, böyle bir sözleşmenin yapıldığını
kanıtlayan belgedir. Sözlü olarak yapılan sözleşmenin varlığını kanıtlamak güç olacağından,
sözel olarak yapılan sözleşmelerin varlığını kanıtlamak üzere yazılı bir belge olan poliçe
düzenlenir.
Poliçe, TTK’ nın 1424 ve 1425. maddelerinde ele alınmıştır.
Sigortacı, sigorta ettirene, sigorta mukavelesi gereğince her iki tarafın haiz olduğu hak ve
borçları gösteren ve kendisi tarafından imza edilen bir sigorta poliçesini vermeye mecburdur.
TTK. 1424. maddesi ile
“(1) Sigortacı; sigorta sözleşmesi kendisi veya acentesi tarafından yapılmışsa, sözleşmenin
yapılmasından itibaren yirmi dört saat, diğer hâllerde on beş gün içinde, yetkililerce
imzalanmış bir poliçeyi sigorta ettirene vermekle yükümlüdür. Sigortacı poliçenin geç
verilmesinden doğan zarardan sorumludur.
(2) Sigorta ettiren poliçesini kaybederse, gideri kendisine ait olmak üzere, yeni bir poliçe
verilmesini sigortacıdan isteyebilir.
(3) Poliçenin verilmediği hâllerde, sözleşmenin ispatı genel hükümlere tabidir.” hükmü
getirilmiştir.
Sigorta sözleşmesinin geçerliliği şekle tabi olmadığından, diğer bir ifadeyle poliçeden bağımsız
meydana geldiğinden sigorta sözleşmesi içn poliçe tanzim edilmediği durumlarda, sözleşmenin
kurulduğunun ispatı genel hükümlere göre olacaktır.
Kanunun 1425-(1). maddesinde ise “poliçenin içeriği” ele alınmıştır. Buna göre, “sigorta
poliçesi, tarafların haklarını temerrüde ilişkin hükümler ile genel ve varsa özel şartları içerir,
rahat ve kolay okunacak biçimde düzenlenir.”
Eski TTK’nin sigorta poliçesinde yazılı olması gereken hususlara yeni TTK’n unda yer
verilmemiştir. Ancak bir poliçenin ispat gücünün tam olabilmesi için aşağıda belirtilen
hususlara yer verilmelidir.
•

Sigortacının ve sigorta ettirenin ve varsa sigortadan faydalanan kimsenin adı, soyadı veya
ticaret unvanı ve ikametgâhları,

•

Sigortanın konusu,

•

Sigortacının üzerine aldığı risklerle bunların başlayacağı ve son bulacağı tarihler,

•

Sigorta bedeli,

•

Prim tutarı ile ödeme zamanı ve yeri,
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•

Sigortacının üstüne aldığı rizikoların hakiki mahiyetlerine tamamen tayine yarayacak
bütün haller,

•

Tanzim tarihi.

Sigortacı, ayrıca Hazine Müsteşarlığı tarafından onaylanmış bulunan Sigorta Genel Şartları ile
varsa Sigorta Özel Şartlarını poliçeye eklemek zorundadır. Yine 2008 yılında başlatılan bir
uygulama ile yürürlüğe giren “Sigorta Sözleşmelerinde Bilgilendirmeye İlişkin Yönetmelik”
hükümleri gereği, sigortacılar, sigortalılarına vermiş oldukları teminatlarla ilgili her türlü
bilgiyi sözel ve yazılı olarak vermekle zorunlu tutulmuşlardır.

2.11.3. Zeylname (Ek Belge)
Ek belge olarak tanımlanabilecek zeyilname, sigorta sözleşmesinin yürürlük süresi içinde,
sözleşme şartlarında veya sigorta konusunda meydana gelen bir değişikliği göstermek üzere
tanzim edilen belgedir. Örneğin; adres değişikliği, sigorta bedelinin artması gibi. Sigorta
poliçesinin ayrılmaz bir parçası olarak kabul edilen zeyilname, yapılan değişikliğe göre primli
veya primsiz düzenlenmekte ve yapılan düzeltmeler, sigortacı veya sigortalının karşılıklı
imzaları ile yürürlük kazanmaktadır.

2.11.4. Tecditname /Temditname
Yenileme Belgesi olarak da adlandırılan tecditname, sigorta sözleşmesinin asıl hükümlerinin
değiştirilmeksizin yenilendiğini gösteren belgedir. Yıllık düzenlenen poliçelerin şartlarında bir
değişiklik olmaması halinde tek taraflı olarak düzenlenir. Poliçe şartlarında bir değişiklik söz
konusu olduğu takdirde yeni bir poliçe düzenlenmesi gerekecektir.
Temditname ise, süresi dolan poliçenin aynı şartlarla bir süre daha yürürlükte kalacağını
göstermek üzere düzenlenen belgedir.

2.11.5. İbraname/Feragatname
Hasar tazminatı olan sigortalının sigortacıdan olan haklarını aldığını ve borçtan kurtulduğunu
göstermek için sigortacı tarafından düzenlenen belgeye ibraname denilmektedir. Aklama
belgesi niteliğindeki bu belgenin tazminatı alan sigortalı tarafından imzalanması şarttır.
Sigortacının rücu haklarını kullanabilmesi de, böyle bir belgenin varlığına bağlıdır.
Bazı hallerde sigortalı tazminat talebinden vazgeçip, sigortacıyı ibra edebilir(aklayabilir). Bu
durumda düzenlenip sigortalı tarafından imzalanacak belgeye feragatname denilmektedir.
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Uygulamalar
1)
Ahmet Bey satın alacağı konut için 150.000TL banka kredisi kullanmak istemektedir.
Bankayla yaptığı görüşme sonucu kendisine böyle bir kredi verilebileceği bildirilmiş ancak
kredi şartı olarak satın alınacak evin banka adına yangın ve deprem risklerine karşı sigorta
edilmesi ve primin Ahmet Bey tarafından ödenmesi istenmiştir. Bankanın ev üzerinde
mülkiyet hakkı olmadığına göre böyle bir sigortanın yaptırılmasını isteme hakkı var mıdır?
Banka lehine yapılacak böyle bir sigorta geçerli olur mu?
Cevap: Evet. Türk Medeni Kanununa göre gayrimenkul üzerinde rehin hakkına sahip olanlar
rehnin konusu olan malın sigorta tazminatı üzerinde hak sahibidirler. Bu kişiler sigortalıyla
aralarında olan alacak ilişkisi nedeniyle sigortalı kıymet üzerinde kanunen tanınmış öncelikli
bir hakka sahiptirler. Poliçede tanımlanan risk gerçekleşmeden önce tesis edilmiş olması
şartıyla, sigorta tazminatını talep hakkı, bu öncelikli alacaklıya ait olur; sigortacı onay almak
şartıyla, sigorta tazminatını malike ödeyebilir.
2)
Ahmet Bey eşini ve çocuklarını lehtar olarak gösterip üç ayrı sigorta şirketinden her
biri 500.000 TL bedelli Hayat sigorta poliçesi satın almak istemektedir. Bu isteği ‘tazminat
prensibi’ne aykırılık teşkil eder mi?
Cevap: Hayır, etmez. Hayat sigortaları meblağ sigortası niteliğinde olduğu için tazminat
prensibinin istisnasını teşkil etmektedir. Bu nedenle sigorta şirketleri de bu teminatı vermek
istemeleri halinde Ahmet Bey primini ödemek kaydıyla istediği sayıda ve meblağda hayat
sigorta sözleşmesi yaptırabilir.
3)
Bir bankanın çağrı merkezinden Ahmet Bey’e 150.000TL bedelli bir ferdi kaza
sigortası yaptırması konusunda bir teklif gelmiştir. Ahmet Bey yapılan teklifi olumlu
karşılamış ve sigortanın yapılmasını onaylamıştır. Burada yasal olarak sözleşmeye davette
bulunan kimdir? Henüz bir poliçe düzenlenmemiş olduğunu göz önünde bulundurarak, sizce
bu sigorta sözleşmesi gerçekleşmiş midir?
Cevap: Sigorta sözleşmeleri sözel olarak yapılabilirler. Örneğimizde çağrı merkezi kanalıyla
Ahmet Bey’e yapılan teklif aslında icaba davet niteliğindedir. Bu sözleşmenin kurulmasında
asıl teklifte bulunan kişi Ahmet Bey’dir. Ahmet Bey’in onay vermesi sözleşmenin kurulması
için yeterlidir. Sigorta sözleşmesi kurulmuştur. Henüz bir poliçenin tanzim edilmemiş olması
sözleşmenin akdedilmediği anlamını taşımaz. Çünkü poliçe bir sözleşme değil, sözleşmenin
varlığını ispat eden belgedir.
4)
Ev eşyalarını 50.000 TL bedelle yangına ve depreme karşı sigortalatan Ahmet Bey
daha sonra görevi nedeniyle bir başka şehre tayin edilmiş ve evini bu şehre taşımıştır. Yeni
taşındığı şehirde kiraladığı konutun giriş katında bir tüp gaz bayii bulunmaktadır. Buna karşın
evini naklettiği şehrin deprem riski önceki oturduğu şehrin deprem riskinden daha düşüktür.
Ahmet Bey’in sigortacısına karşı yapması gereken davranış ne olmalıdır? Sigortacı, sözleşme
süresi içinde meydana gelen bu değişiklik karşısında nasıl hareket edebilir?
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Cevap: Sigorta sözleşmesi süresi içinde meydana gelen değişiklikler, sigortalı tarafından
öğrenilir öğrenilmez derhal sigortacıya bildirilmek zorundadır. Ahmet Bey’in evini
nakletmesi sonucu iki durum ortaya çıkmıştır. Bunlardan birincisi evin giriş katında tüp gaz
bayii olması nedeniyle riskteki artış, ikincisi ise deprem riskindeki azalıştır. Sigortacı riskin
arttığı gerekçesiyle sözleşmeyi feshetme veya prim farkının ödenmesi ile sözleşmeye devam
etme hakkına sahiptir. Eğer sözleşmeye devam etme kararını verir ve talep edeceği prim
farkını da Ahmet Bey on gün içinde ödemeyi kabul ederse bir zeylname düzenlemek
suretiyle sözleşmeye devam edecektir. Diğer taraftan deprem riskindeki azalma nedeniyle
doğacak prim iadesi de gün esasına göre sigortalıya iade edilecektir.
5)
Ahmet Bey’in fabrikasında elektrik kontağı nedeniyle ufak bir yangın çıkmış ancak
yangın büyümeden söndürülerek iş yerinde bulunan malzemeler güvenlik nedeniyle
kamyonlarla komşu fabrikanın avlusuna nakledilmiştir. Ahmet Bey gece beklenen yağmur
nedeniyle malzemeler zarar görmesin diye naylon örtü satın almış ayrıca hırsızlık riskine
karşı bir gece bekçisi görevlendirmiştir. Sigortalı mallarda önemli bir hasar meydana
gelmemiş olmakla birlikte sizce Ahmet Bey’in malların korunması için yaptığı nakliye
masrafları, naylon örtü için ödediği para ve gece bekçisine ödediği ücret sigortacı tarafından
karşılanır mı?
Cevap: Evet. Türk Ticaret Kanunu’na göre sigortalının zararı önleme ve azaltma
yükümlülüğü çerçevesinde yapmış olduğu makul giderler, bunlar faydasız kalmış olsalar dahi
sigortacı tarafından karşılanır.
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Uygulama Soruları
1.
Mal sigortalarında malik sıfatını taşımaksızın sigortalanabilir menfaatin ortaya
çıktığı haller nelerdir?
2.
Hangi konular üzerinde sigortalanabilir
sigortalanabilmesiiçin temel ilke nedir?

menfaat

doğar. Bu menfaatlerin

3.
“Esaslı Husus” nedir? Esaslı hususların bildirilmemesinin sonuçlarını riskin
gerçekleşmesine veya gerçekleşmemesi durumlarına göre irdeleyin.
4.
Tazminat Prensibi’ni açıklayın.Tazminat sigortaları ve tutar (meblağ) sigortaları
kapsamında değerlendirilen sigorta türlerini yazınız. Aralarındaki temel farkı irdeleyin.
5.

Hakların Devri ve Halefiyet Prensibini açıklayın.

6.

Yakın Sebep Prensibini açıklayın.

7.

Sigorta sözleşmesinin unsurları nelerdir?

8.

“Genel işlem şartı” nedir? Bu kavramdan hareketle Sigorta Genel Şartlarını açıklayın.

9.

Sigorta sözleşmesini sonlandıracak haller nelerdir?

10.
Hangi durumlarda sigorta sözleşmesinin feshedilmesi veya sözleşmeden cayma hali
doğar?
11.

Sigorta sözleşmesini düzenleyen belgeler nelerdir? Sayın.

12.

Sigorta poliçesi nedir? Bir poliçede olması gereken unsurları sayın.

13.

Hasar ödemesinden sonra niçin ibraname düzenlenir? Açıklayın.

14.

Sigorta sözleşmesinde sigorta ettirenin yükümlülükleri ve borçları nelerdir?

15.

Sigorta sözleşmesinde sigortacının yükümlülükleri ve borçları nelerdir?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde, sıralasıyla;
•

Sigortalanabilir Menfaat Prensibi

•

Azami İyi Niyet Prensibi

•

Tazminat Prensibi

•

Halefiyet ve Hakların Devri Prensibi

•

Hasara Katılım Prensibi

•

Yakın Neden Prensibi’nden oluşan Sigortanın Temel Prensiplerini açıklayarak;

Sigorta sözleşmesinin ‘karşılıklı ve birbirine uygun irade beyanlarından meydana
gelen hukuki işlem’ olarak tanımı yaptıktan sonra sigorta sözleşmesinin unsurlarını;
•

Sigortacı,

•

Sigortalı veya sigorta ettiren,

•

Sigortalanabilir menfaat,

•

Risk / riziko,

•

Sigorta bedeli

•

Sigorta süresi

•

Sigorta ücreti(Prim)
olarak sıraladık.

Ayrıca sigorta sözleşmelerinin Hazine Müsteşarlığı tarafında onaylanan ve tüm
sözleşmelerde aynen uygulanacak olan ‘Sigorta Genel Şartları’na uygun olarak yapıldıklarını
öğrendik.
Daha sonra sigorta sözleşmesinin başlaması ve sona ermesi hallerini inceledik ve
Sigorta Sözleşmesinin taraflarının;
•

Sigortacı,

•

Sigortalı,
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•

Sigorta ettiren

•

Lehdar/Menfaattar

olmak üzere dört taraftan oluştuğunu ve tarafların hak ve yükümlülüklerinin neler
olduğunu gördük
Son olarak, Sigorta sözleşmesini düzenleyen belgelerin; Teklifname, Poliçe,
Zeylname(Ek Belge), Tecditname, Temditname, İbraname ve Feragatname’den oluştuğunu,
bunlardan ‘Poliçe’nin, sigorta sözleşmesinin varlığını ispat eden en önemli belge olduğunu
öğrendik.
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Bölüm Soruları
1) Kişilerin, sigorta konusu nesne veya değerler üzerinde sigorta yaptırabilme hakkı
olarak tanımlanabilen prensip aşağıdakilerden hangisidir?
A) Azami İyi Niyet Prensibi
B) Sigortalanabilir Menfaat Prensibi
C) Hakkların Devri Prensibi
D) Yakın Sebep Prensibi
E) Tazminat Prensibi
2) Bir malın, sigorta bedelini aşmayacak şekilde birden çok sigortacı tarafından aynı
sigorta süresi ve aynı risklere karşı sigortalanmasına ne ad verilir?
A) Mutabakatlı Sigorta
B) Kısmi Sigorta
C) Çifte Sigorta
D) Müşterek Avarya
E) Müşterek Sigorta
3) Bir sigorta türü ile ilgili teminat kapsamı, ek teminatlar ve teminat dışında tutulan
haller
hangi mevzuat uygulamasında düzenlenmiştir?
A) Sigortacılık Kanununda
B) Sigorta Genel Şartlarında
C) Borçlar Kanununda
D) Türk Ticaret Kanununda
E) Yönetmeliklerde

67

4) Sigortalı nam ve hesabına, sözleşme yapan kişi veya kuruluş aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Acente
B) Broker
C) Prodüktör
D) Eksper
E) Teknik Personel

5)
Aşağıdakilerden hangisi sigortalının
yükümlülüklerinden ve borçlarından değildir?

sigorta

sözleşmesinden

doğan

A) Giderleri ödeme borcu
B) Aydınlatma yükümlülüğü
C) Sigorta poliçesi tanzim etme yükümlülüğü
D) Prim ödeme borcu
E) Riski taşıma yükümlülüğü

Cevap Anahtarı:
1) B

2) E

3) B 4) B 5) C
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3. KAZA VE OTO SORUMLULUK(KASKO) SİGORTALARI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
3.1. Bu bölümde genel olarak mal sigortaları, sorumluluk sigortaları ve can sigortaları
ayırımı üzereinde duracak ve daha sonra mal sigortası kapsamında ülkemiz prim üretimi içinde
en büyük payı alan oto kaza sigortalarını inceleyecek ve özellikle ‘Oto Kasko Sigortaları’nda;
•

Sigortanın konusunu ve teminat kapsamı

•

Ek sözleşme ile teminat kapsamına dahil edilebilecek zararları

•

Sağladığı teminatlar açısından Kasko Sigortası türlerini

•

Teminat dışında kalan zaraları

•

Muafiyet kavramını

•

Menfaatsahibinin değişmesi

konularını teker teker irdeleyeceğiz.
3.1Ayrıca Kasko Paket Poliçeleri üzerinde duracağız.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

Mal sigortalarını can sigortalarından ayıran temel kriter nedir? Araştırın.

2)
Size veya ailenize ait otomobiliniz var mı? Varsa hırsızlık riskine karşı nasıl tedbir
alıyorsunuz. Otomobilinizin hırsızlık riskine karşı sigortalanması mümkün müdür? araştırın
3)
Kasko sigortası yaptırdığınız otomobilinizle yurt dışına çıkarsanız, seyahat ettiğiniz ülkede
bir trafik kazası geçirmeniz halinde uğracağınız zarar teminat dahilinde midir? Araştırın.
4)
Yeterli ehliyete sahip olmayan sürücünün yaptığı bir kaza sonucu aracın hasar
halinde ortaya çıkan zarardan sigortacı sorumlu olur mu?

görmesi

5)
Kasko sigortası ile doğal afetlere karşı teminat verilebilir mi? Verilirse bunlar hangi
risklerdir? Araştırın.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Sigorta
türlerinin
mal,
sorumluluk ve can sigortaları
Uygulamadaki
Sigorta
Sözleşmeleri başlığı
altında
ayırımı
çerçevesinde;
çerçevesinde,
özellikle
ülkemizde mal sigortaları
• Mal Sigortaları
içinde en büyük payı alan oto
• Sorumluluk
sigortlarının tazminat ve
Sigortaları ve
sorumluluk
kriterleri
Can Sigortaları ayırımı
bakımından
öneminin
anlaşılması

Oto Kasko Sigortaları

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği

Sigortalının bir kazaya bağlı
olarak uğrayacağı bedeni ve
maddi zararların sigorta
teminatı
altında tazmin
edilmesinin sağlanması için
Sigorta Genel Şartlarının
analiz edilmesi

Motorlu bir aracın herhangi
bir kaza nedeniyle zarar
görmesi,
yanması
veya
çalınmaya teşebbüs edilmesi
halinde
ortaya
çıkacak
zararın
poliçe
teminatı
Uygulamadaki Kasko Paket
çerçevesinde karşılanmasının
Poliçelerinin irdelenmesi
sağlanması

Kasko Sigorta Genel
Şartlarının konusu ve ana
teminatları, ek teminatlar,
teminat dışında kalan halle
hakkında bilgi edinilmesi,
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Anahtar Kavramlar
•

Zarar Sigortaları-Tutar Sigortaları

•

Mal Sigortası

•

Sorumluluk Sigortası

•

Can Sigortası

•

Kasko Sigortaları
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Giriş
GENEL AYIRIM
Sigorta sözleşmeleri çeşitli kıstaslar göz önüne alınarak ayrıma tabi tutulurlar. Bunlardan en
önemlisi “ihtiyacın karşılanması kıstası”na göre yapılan ayrımdır. Duyulan ihtiyaca göre,
olayın gerçekleşmesi halinde sigortacının ödeyeceği paranın tespiti bakımından önem taşıyan
bu ayırımda sözleşmeler; somut olarak “Zarar Sigortaları” ve soyut olarak da “Tutar
Sigortaları” olmak üzere ikiye ayrılır.
Zarar Sigortaları, “Tazminat Sigortaları”; Tutar Sigortaları ise, “Bedel, Miktar veya Meblağ
Sigortaları” olarak da adlandırılmaktadır.
Tazminat prensibi çerçevesinde parayla ölçülebilir bir değerin teminat altına alınmasına imkan
veren zarar sigortalarını mal sigortaları ve mal varlığı sigortaları olarak ikiye ayırmak
mümkündür.
Mal varlığı içinde yer alan mallarla ilgili sigortalar, mal sigortalarından olup bu sigorta ile bir
riskin gerçekleşmesi halinde ortaya çıkan azalma veya yok olma halleri temin edilmektedir.
Mal varlığı sigortarlarında ise, aktifteki bir azalma veya yok olma nedeniyle umulan gelir veya
kardan mahrumiyet söz konusudur. İş durması nedeniyle kar kaybı, kira kaybı, navlun kaybı
gibi sigortalar örnek olarak gösterilebilir.
Aktifte azalışın tam tersi, pasifteki artışların doğmasına neden olan risklerin gerçekleşmesi
sonucunda ortaya çıkar. Bunlar bir takım masrafların doğması veya üçüncü kişilere karşı
sorumluluk ve bunlara bağlı hukuki koruma hallerini kapsayan sonuçlar doğurabilir.
Enkaz kaldırma masrafları, müşterek avarya katılım payı, temizleme masrafları pasifteki
artışlara örnek olarak gösterilebilir.
Mal varlığı sigortalarının en önemli örneği sorumluluk sigortalarıdır. Burada kişilerin pasifinde
bir artış yaratacak riskler, sözleşme ile sigortacıya geçmektedir. Kişilerin, üçüncü kişilere karşı
sorumlulukları sınırsız olmakla birlikte, sigortacılar belli bir sınır içinde ve çoğunlukla kusurlu
sorumluluklara karşı teminat vermektedirler.
Tutar (Bedel, Miktar, Meblağ,) Sigortaları, tazminat prensibinin istisnası olarak, tarafların
aralarında mutabık kaldıkları bir bedel üzerinden akdedilen sözleşmelerdir. Hayat, Ferdi Kaza
ve Hastalık Sigortaları bu sözleşmelere örnek teşkil eder.
Tazminat sigortası niteliği taşımadıklarından halefiyet prensibi ve hasara katılım prensibi bu
sözleşmeler için geçerli değildir. Dolayısıyla sigortalı birden çok sigortacı ile değişik meblağlar
üzerinden çok sayıda sözleşme yapabilir.
Bir diğer ayrım, riskin konusuna göre, mal varlığı ve kişi sigortaları olarak yapılmaktadır.
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Bir başka ayrım ise, Hayat ve Hayat Dışı sigorta sözleşmeleri şeklinde ortaya çıkmakta; Hayat
Dışı sözleşmeler ise, Nakliyat ve Nakliyat Dışı sigortalar olarak ikiye ayrılmaktadır.
Sigorta sözleşmesi kurulması bazen zorunlu hale getirilir. Buna göre, yapılmasında etken
unsura bağlı olarak sözleşmeler zorunlu ve ihtiyari sigorta sözleşmeleri olarak iki ana bölümde
incelenir. Kamu yararının zarar görmesine neden olabilecek risklere karşı zorunlu sigorta
yapma mecburiyeti getirilmiştir.
En genel ayırım ise; sözleşmelerin
•

Mal Sigortaları,

•

Sorumluluk Sigortaları ve

•

Can Sigortaları

olarak üç ayrı başlıkta incelendiği ayrımdır.
01.07.2012 tarihinde yürürlüğe giren yeni Türk Ticaret Kanunu’nun Sigorta Hukuku ile ilgili
Altıncı Kitabında ise ikili bir ayırım gözetilmiş, Kanunun;
•

Birinci Bölümünde, Zarar Sigortaları başlığı altında;
-

Mal Sigortaları,

-

Sorumluluk Sigortaları,
•

İkinci Bölümünde, Can Sigortaları başlığı altında;

-

Hayat Sigortası,

-

Kaza Sigortası,

-

Hastalık ve Sağlık Sigortası

ele alınmıştır.
Burada dikkat edilmesi gereken husus, genel ayırımın somut olarak Tazminat ve soyut olarak
Bedel sigortaları gözetilerek yapılmış olması, ancak sağlık sigortasının bir tazminat sigortası
olmasıyla birlikte, can ile ilgili olması nedeniyle, soyut nitelikli Bedel sigortaları ile birlikte
değerlendirilmesidir.
Hastalık sigortalarının bir bedel sigortası olmasına karşın, Sağlık sigortalarının tazminat
sigortası olduğu gözden kaçırılmamalıdır. Her ikisi de canla ilgili sigorta türünden olduğu için,
kanun koyucu farklı özelliğe sahip olan bu iki sigorta türünü aynı ayırım altında
değerlendirmiştir.
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Mal, Sorumluluk ve Can Sigortaları olarak yapılan üçlü ayırıma giren sigorta türlerini ana
hatlarıyla aşağıdaki şekilde özetlemek mümkündür.
Mal Sigortaları
Kişilerin veya kuruluşların mallarını ve mal varlıklarını tehdit eden risklere karşı yapılan
sigortalar, mal sigortalarının konusunu oluştururlar. Bu sigorta ile, sigortalının uğradığı parasal
zarar tazmin edilmektedir. Bu nedenle mal sigortalarına zarar sigortaları veya tazminat
sigortaları da denmektedir.
Daha önce kısaca değinildiği üzere, sigortasının konusu, doğrudan doğruya malın kendisi ile
ilgili olabileceği gibi, malda meydana gelebilecek bir zarar nedeniyle, mal varlığını ilgilendiren
haklar, alacaklar, gelir kayıpları veya ilave olarak katlanılacak masraflar şeklinde karşımıza
çıkabilir.
Bu açıdan ele alındığında, hastane ve tedavi masraflarını teminat altına alan sağlık sigortaları
da, aslında canla ilgili olmasına rağmen bu gurup içinde yer alır.
Mal sigortalarında sigorta konusu malın değerini belirlemeye ilişkin kriter malın piyasa
değeridir ve temel kural sigorta değeri ile sigorta bedelinin birbirine eşit olmasıdır.
Diğer taraftan, mal sigortalarında tazminatı ödeyen sigortacı, sigortalının üçüncü kişilere karşı
sahip olduğu hukuki haklarını devralır.
Yangın, Kaza, Nakliyat, Mühendislik ve Tarım sigortaları gibi sigorta türleri, mal sigortalarına
örnek olarak verilebilir.
Sorumluluk Sigortaları
Gerçek veya tüzel kişi sigortalının doğrudan doğruya veya veya eylemlerinden sorumlu
oldukları kişilerin fiillerinden dolayı üçüncü şahısların mallarında ve canlarında meydana gelen
zararları tazmin eden sigortalardır.
Bu eylemler nedeniyle kişilerin borçlarında bir artış meydana gelmekte, diğer bir ifade ile
malvarlıklarında bir azalma sözkonusu olmaktadır.
Sorumluluk sigortaları ile sigortalının sorumluluğu sonucu ortaya çıkan tazminat ödeme borcu
sigortacıya geçmekte ve sigortalı tazminat ödeme borcundan kurtulmaktadır. Bu teminat
sigortalının kusurlu hareketinden doğan sorumluluğunu poliçede belirten limit dahilinde
karşılamaktadır.
Kamu menfaati gözönünde bulundurularak, bazı sorumluluk sigortalarının yaptırılması zorunlu
hale getirilmiştir.
Hukuki sorumluluk sigortaları, motorlu taşıt üçüncü şahıs mali sorumluluk sigortası, tüp gaz
sorumluluk, tehlikeli maddeler sorumluluk ürün sorumluluk ve benzeri sorumluluk sigortaları
bu tür sigortalara örnek olarak verilebilir.
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Can Sigortaları
Can sigortalarının konusu insan hayatı ve onu etkileyen risklerdir. Ölüm, sakatlık, hastalanma,
yaşlanma, kaza geçirme gibi riskller can sigortaları ile teminat altına alınmaktadır.
Can sigortaları;
•

Hayat,

•

Ferdi kaza sigortası,

•

Sağlık ve Hastalık Sigortalarından

oluşur.
Hayat sigortaları, meblağ sigortalarındandır ve yıllık ve uzun vadeli olarak akdedilebilirler. Bu
nedenle hayat sigortaları kendi içinde risk ağırlıklı ve birikimli olarak gruplanabilir.
Ferdi kaza sigortaları, sigortalının iradesi dışında meydana gelen ani ve harici olaylar
neticesinde ölmesi veya bedensel bir sakatlığa maruz kalması durumlarına karşı teminat
vermektedir. Ayrıca kaza sonucunda ortaya çıkabilecek geçici işgörmezlik hali ve
karşılaşılacak tedavi masrafları da teminata dahil edilebilmektedir.
Can sigortaları kapsamındaki bir diğer sigorta olan sağlık sigortaları, sigortalıların sigorta süresi
içinde hastalanmaları ve/veya herhangi bir kaza sonucu yaralanmaları halinde tedavileri için
gerekli masrafları ve varsa gündelik tazminatlarını karşılamaktadır.
Hastalık sigortalarında ise, teminat altına alınmış bir hastalığın (tehlikeli hastalık) sigorta süresi
içinde ortaya çıkması halinde sigortalıya veya menfaattarlarına toplu ödeme yapılmasını
sağlayan bir sigorta türüdür.
ÜLKEMİZDEKİ SİGORTA BRANŞLARI
Ülkemizde daha önce, 7397 Sayılı Kanun’a göre;
•

Yangın,

•

Nakliyat,

•

Kaza,

•

Karayolları Mali Sorumluluk,

•

Ferdi Kaza, Mühendislik,

•

Tarım,

•

Sağlık,
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•

Hukuksal Koruma, Kredi,

•

Hayat,

•

Zorunlu Deprem,

•

Muhtelif Mali Zararlar ve

•

Destek sigortaları

adı altında 14 sigorta branşı halinde ele alınan sigorta sözleşmeleri, 5684 Sayılı Kanun’un 5.
maddesi kapsamında yürürlüğe giren “Sigorta Branşlarına İlişkin Tebliğ” ile, “Hayat Dışı
Sigorta Grubu” ve “Hayat Sigorta Grubu” olarak iki ana sigorta grubu altında toplanmıştır.
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1.1. KAZA SİGORTALARI
Kaza sigortalarının başlangıç ve gelişmesi, endüstri devrimini takiben 19. yüzyılda endüstride
görülen büyük atılımla ilişkili olmuştur. Gerçekten de, insan gücü yerine önce buhar, daha sonra
da gaz ve elektrikle çalışan makine ve donanımın ortaya çıkması, makineleşmenin yol
açabileceği tehlikelerden habersiz işçiler için ciddi kazaların meydana gelmesine neden olmuş,
ayrıca, kendinden hareketli tekerlekli araçların yaygınlık kazanması trafik kazalarının
kaynağını oluşturmuştur.
Diğer taraftan, özellikle makineleşmenin getirdiği yenilikler, iş kazalarının artmasına sebep
olduğu için bu dönemde ferdi kaza sigortaları gündeme gelmiş; kazaların neden olduğu sosyal
risklerin teminat altına alınması ihtiyacı sosyal sigortalar kavramınının da ortaya çıkmasına
neden olmuştur.
Genel olarak ‘Kaza’ terimi, kişilerin kendi iradesi dışında, ani ve harici bir nedenin etkisiyle
meydana gelen, önceden tasarlanmamış bir olayı ifade eder.
Kaza sigortaları ise; sigortalının bir kazaya bağlı olarak uğrayacağı maddi ve bedeni zararların
karşılanması amacıyla geliştirilen sigortalardır.
Ülkemizde sigorta şirketlerinin toplam portföylerinde önemli bir payı olan Kaza Sigortaları,
uygulamada;
•

Oto Kaza ve

•

Oto Dışı Kaza Sigortaları

olmak üzere iki bölüme ayrılmaktadır.
Oto Kaza Sigortaları,
•

Kara Taşıtları Kasko Sigortası

Oto Kaza Sorumluluk Sigortaları
•

Karayolu Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası (Trafik Sigortası)

•

Motorlu Kara Taşıtları İhtiyari Mali Sorumluluk Sigortası

•

Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortası

•

Yeşil Kart Sigortası

Diğer Zorunlu Oto Sigortaları
•

Karayolu Yolcu Taşımacılığı Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sigortası

alt başlıkları altında incelenirken,
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Oto Dışı Kaza Sigortaları ise;
•

Cam Kırılmasına Karşı Sigorta

•

Hırsızlık Sigortası

•

Hukuksal Koruma Sigortası

gibi başlıklar altında ele alınır.

1.1.1. OTO KAZA SİGORTALARI
1.1.1.1. Kara Araçları Kasko Sigortası
Mal sigortalarının bir türü olan Kasko Sigortası, motorlu ve motorsuz kara taşıtlarının
sigortalının iradesi dışında, hasara uğraması, yanması, çalınması gibi durumlarda meydana
gelen zararı tazmin etmek amacıyla yapılan sigorta türüdür. Kasko Sigortası karşı araçtaki değil,
sigortalıya ait araçta meydana gelen zararı karşılar. Bu sigortanın amacı sigortalıya ait aracın
uğrayacağı zararı tazmin etmektir.
Bilindiği gibi sigorta sözleşmeleri önceden hazırlanmış ‘Sigorta Genel Şartları’na uygun
olarak düzenlenmektedir.
5684 Sayılı Sigortacılık Kanunu’nun 11. maddesi, sigorta sözleşmelerinin içeriği Hazine
Müsteşarlığı tarafından onaylanan ve sigorta şirketlerince aynı şekilde uygulanacak olan ‘Genel
Şartlar’a uygun olarak düzenlenmesini emretmektedir.
Bu nedenle ülkemiz sigortacılığında, kanunda belirtilen hükümlere aykırılık teşkil etmeyecek
şekilde, verilen teminatlarla ilgili tarafların hak ve yükümlülüklerini düzenlemek üzere, her bir
sigorta branşında “Genel Şart” uygulaması yer almaktadır.
Kasko Sigortası Genel Şartları da bu amaçla düzenlenmiş olup sözleşmenin temelini teşkil
etmesi bakımından önem taşımaktadır. Genel Şartlara ilaveten, yine kanuna aykırı olmamak
üzere “Özel Şart” getirilmesi mümkündür.
Her bir Genel Şart, sigortanın konusu ve kapsamıyla ilgili olarak;
•

Sigortanın Konusu ve Kapsamı

•

Teminat altına alınan riskler

•

Aksine sözleşmeyle temine altına alınabilecek riskler

•

İstisna edilen risklerin

sıralanması şeklinde hazırlanmış, daha sonra hasar ve tazminata ve çeşitli konulara ilişkin
hükümlere genel şartlarda yer verilmiştir.
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Ders notlarının hazırlanmasında konuyla ilgili Genel Şartlar ele alınarak önemli maddeleri
incelenecektir.
Bu açıklamaların ışığı altında, Kasko Sigortası Genel Şartları’nın önemli maddeleri aşağıdaki
bölümde ele alınmıştır.
Sigortanın Konusu ve Kapsamı
Sigortanın Konusu
Bu sigorta ile sigortacı, sigortalının poliçede belirtilen ve karayolunda kullanma izni olan
motorlu ve motorsuz kara araçlarından, römork veya karavanlardan iş makinelerinden, lastik
tekerlekli traktörler, diğer zirai tarım makinelerinden doğan menfaatin aşağıda belirtilen
risklerin gerçekleşmesi sonucunda doğrudan uğrayacağı maddi zararları teminat altına alır.
•

Aracın karayolunda veya demiryolunda kullanılabilen motorlu, motorsuz araçlarla
çarpışması,

•

Gerek hareket gerek durma halinde iken sigortalının veya aracı kullananın iradesi
dışında araca ani ve harici etkiler neticesinde sabit veya hareketli bir cismin çarpması
veya aracın böyle bir cisme çarpması, devrilmesi, düşmesi, yuvarlanması gibi kazalar,

•

Üçüncü kişilerin kötü niyet veya muziplikle yaptıkları hareketler, ile fiil ehliyetine
sahip olmayan kişilerin yol açacağı zararlar,

•

Aracın yanması,

•

Aracın veya araç parçalarının çalınması veya çalınmaya teşebbüs edilmesi
Kasko sigortası uygulamasında aşağıdaki ürün isimleri altında ve içeriklerinde teminat

verilir.
Dar Kasko: Yukarıdaki teminat gruplarından bir kısmı için teminatın verildiği
üründür.
Kasko: Yukarıdaki teminat gruplarının tamamı için teminatın verildiği üründür
Genişletilmiş Kasko: Yukarıdaki teminat gruplarının tamamı ve bu genel şartlarda ek
sözleşme ile teminat kapsamına dahil edilebilecek risklerden bir kısmı için teminatın verildiği
üründür.
Tam Kasko: Yukarıdaki teminat gruplarının tamamı ve bu genel şartlarda ek sözleşme
ile teminat kapsamına dahil edilebilecek tüm riskler için teminatın verildiği üründür.
Teminatın içeriği yukarıdaki ürünlerden hangisine uyuyorsa poliçe başlığı, en az 16
punto büyüklüğünde harflerle söz konusu ürün ismini içerecektir.
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Sigortanın Coğrafi Sınırı
Bu sigorta Türkiye sınırları içinde geçerlidir.
Sigortanın Kapsamı
Poliçede belirtilen araç ve aracın üzerine fabrika çıkışında standart donanım olarak monte
edilmiş her türlü ses, iletişim ve görüntü cihazları ile poliçede belirtilmeleri koşuluyla araçta
standardının dışında yer alan, fabrika çıkışında veya sonradan ilave edilmiş aksesuarlar sigorta
kapsamı içindedir.
Ek Sözleşme ile Teminat Kapsamına Dahil Edilebilecek Zararlar
Aşağıda belirtilen haller ancak ek sözleşmeyle teminat altına alınabilir:
•

Türkiye sınırları dışında meydana gelen zararlar,

•

Grev, Iokavt, kargaşalık ile halk hareketleri ve bunları önlemek ve etkileri azaltmak
üzere yetkili organlar tarafından yapılan müdahaleler sonucunda meydana gelen
zararlar,

•

3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununda belirtilen terör eylemleri ve bu eylemlerden
doğan sabotaj ile bunları önlemek ve etkilerini azaltmak amacıyla yetkili organlar
tarafından yapılan müdahaleler sonucunda meydana gelen zararlar

•

Deprem, toprak kayması, fırtına, dolu, yıldırım veya yanardağ püskürmesi nedeni ile
meydana gelen zararlar,

•

Sel ve su baskını ile meydana gelen zararlar,

•

Araçta sigara benzeri maddelerin teması ile meydana gelen yangın dışındaki zararlar,

•

Yetkili olmayan kişilere çektirilen araca gelen zararlar ile kurallara uygun olmadan
çekilen veya çektirilen araçlara gelen zararlar,

•

Aracın sigorta kapsamına giren tam veya kısmi bir zarara uğraması nedeni ile tam hasar
halinde tazminatın ödenmesine, kısmi hasar halinde hasarın giderilmesine kadar olan
sürede poliçede bu korumaya ilişkin belirtilen limitle sınırlı olmak üzere kullanım ve
gelir kaybından doğan zararlar,

•

Aracın, kurallara uygun bir şekilde yasal olarak taşınmasına izin verilen patlayıcı,
parlayıcı ve yakıcı maddeler taşınması nedeniyle uğrayacağı zararlar,

•

Aracın iddia ve yarışlara katılması sonucu ile bunlara hazırlık denemeleri sırasında
meydana gelen zararlar,
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•

Araç anahtarının ek sözleşmede belirtilen haller sonucunda ele geçirilmesi suretiyle
aracın çalınması ve çalınmaya teşebbüsü sonucu meydana gelecek ziya ve hasarlar,

•

Ek sözleşmede belirtilen haller sonucunda kaybolan ve çalınan anahtarlar dolayısıyla
aracın kilit mekanizmasının değiştirilmesi nedeniyle uğranılan zararlar,

•

Kemirgen ve ek sözleşmede belirtilen durumlar dahilinde diğer hayvanların vereceği
zararlar,

•

Yağsızlık, susuzluk, donma, bozukluk, eskime, çürüme, paslanma ve bakımsızlık
nedeniyle meydana gelen zararlar,

•

Sigorta kapsamına giren bir olaydan doğmadıkça ve böyle bir olayla sonuçlanmadıkça
aracın mekanik, elektrik ve elektronik donanımında meydana gelen her türlü arızalar,
kırılmalar ile lastiklerde meydana gelen zararlar.

Sigorta poliçesinde yukarıda sayılmayan ve bu Genel Şartlarda teminat dışında kalan
zararlar arasında düzenlenmeyen rizikolar için de ek sözleşme ile teminat sağlanabilir.
Teminat Dışında Kalan Zararlar
Aşağıdaki hallerde araçta meydana gelen zararlar sigorta teminatının dışındadır:
•

Savaş, her türlü savaş olayları, istila, yabancı düşman hareketleri, çarpışma (Savaş ilan
edilmiş olsun olmasın), iç savaş, ihtilal, isyan, ayaklanma ve bunların gerektirdiği
inzibati ve askeri hareketler nedeniyle meydana gelen zararlar,

•

Herhangi bir nükleer yakıttan veya nükleer yakıtın yanması sonucu nükleer atıklardan
veya bunlara atfedilen nedenlerden meydana gelen iyonlayıcı radyasyonların veya
radyo-aktivite bulaşmaları ve bunların gerektirdiği askeri ve inzibati tedbirlerin neden
olduğu bütün zararlar,

•

Kamu otoritesi tarafından çekilme hali hariç araçta yapılacak tasarruflar nedeniyle
meydana gelen zararlar,

•

Poliçede gösterilen aracın, ilgili mevzuat hükümlerine göre gerekli sürücü belgesine
sahip olmayan kimseler tarafından kullanılması sırasında meydana gelen zararlar,

•

Aracın, uyuşturucu madde veya Karayolları Trafik Yönetmeliğinde belirlenen
seviyenin üzerinde alkollü içki almış kişilerce veya aynı mevzuatta alkollü içki
alamayacağı belirtilen kişilerce alkollü içki alınmak suretiyle kullanılması sırasında
meydana gelen zararlar,

•

Araca, sigortalı veya fiillerinden sorumlu bulunduğu kimseler veya birlikte yaşadığı
kişiler tarafından kasten verilen zararlar ile sigortalının fiillerinden sorumlu olduğu
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kimseler veya birlikte yaşadığı kişiler tarafından sigortalı aracın kaçırılması veya
çalınması nedeniyle meydana gelen zararlar,
•

Aracın bir hasar veya arıza nedeniyle zorunlu olarak taşınması veya çekilmesi nedeniyle
meydana gelen teminat kapsamındaki zararlar hariç olmak üzere, aracın kendi gücü ile
girip çıkacağı ruhsatlı sefer yapan gemiler ve trenler dışında, kara, deniz, nehir ve
havada taşınması sırasında uğrayacağı zararlar,

•

Aracın ruhsatında belirtilen taşıma haddinden fazla yük ve yolcu taşıması sırasında
meydana gelen ve münhasıran aracın istiap haddinin aşılmasından kaynaklanan
zararlar,

•

3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununda belirtilen terör eylemleri ve bu eylemlerden
doğan sabotaj sonucunda oluşan veya bu eylemleri önlemek ve etkilerini azaltmak
amacıyla yetkili organlar tarafından yapılan müdahaleler sonucu meydana gelen
biyolojik ve/veya kimyasal kirlenme, bulaşma veya zehirlenmeler nedeniyle oluşacak
bütün zararlar.

•

Zorunlu haller (tedavi veya yardım amaçlı sağlık kuruluşuna gitme, can güvenliği
nedeniyle uzaklaşma vb) hariç olmak üzere, sürücünün kimliğinin tespit edilmesini
engellemek için kaza yerinden ayrılması.

Muafiyetler
Sigorta poliçesinde, tespit olunan bir miktara veya hasar ile sigorta bedelinin belli bir oranına
kadar olan zararın sigortacı tarafından tazmin edilmeyeceği kararlaştırılabilir. Bu şekilde
belirlenen muafiyetler en az 14 punto büyüklüğünde harflerle poliçeye yazılır.
Menfaat Sahibinin Değişmesi
Sözleşme süresi içinde, menfaat sahibinin ilgili mevzuata uygun olarak değişmesi halinde
sigorta sözleşmesi menfaat sahibinin değiştiği anda kendiliğinden feshedilmiş olur ve feshin
hüküm ifade ettiği tarihe kadar geçen sürenin primi gün esasına göre hesap edilir ve fazlası
sigorta ettirene geri verilir. Sigorta sözleşmesinde menfaat sahibinin değişmesine rağmen
poliçenin yeni malikle devamı hükme bağlanabilir.
Sigortalı ve/veya sigorta ettirenin ölümü halinde, sigortanın hükmü devam eder ve sözleşmeden
doğan bütün haklar ve/veya borçlar mirasçılarına geçer. Bu durumda, sigortanın varlığını
öğrenen yeni hak sahibi durumu onbeş gün içinde sigortacıya bildirmekle yükümlüdür.
Sigortacı değişikliği, yeni hak sahibi de sigortanın varlığını öğrendiği tarihten itibaren sekiz
gün içinde sözleşmeyi feshedebilir.
Feshin hüküm ifade ettiği tarihe kadar geçen sürenin primi, gün esası üzerinden hesap edilir,
fazlası geri verilir. Süresinde kullanılmayan fesih hakkı düşer.
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Kasko Paket Poliçeleri
Paket poliçeler ana teminata ilaveten, diğer sigorta dallarına ait teminatların da birleştirilerek
sigortalıya sunulduğu poliçelerdir.
Kasko sigortalarında da ; İhtiyari Mali Mesuliyet, Ferdi Kaza, Hukuksal Koruma Sigortası
teminatları gibi diğer branşlara ait teminatlar tek bir poliçe altında birlikte güvence altına
alınmaktadır.
Burada dikkat edilecek konu, yangın teminatı dışında verilen her bir teminatın ayrı bir sözleşme
konusu olduğudur. Bu nedenle teminata altına alınan her bir risk için, o branşa ait genel şartlar
dikkate alınacaktır.
Paket poliçelerde, teminatlar bir bütünün parçası olarak verildiğinden yüksek ve nispeten daha
düşük fiyatlar kendi aralarında dengelenerek, sigortalıya daha ekonomik bir fiyatla sunulmakta,
ayrıca satış kolaylığı sağlanmaktadır.
Sigorta Şirketleri tarafından sigortalıya sunulan sigorta sözleşmeleri, kasko sigorta teminatının
yanı sıra başka sigorta ürünleriyle de zenginleştirilmektedir. Paket poliçe olarak adlandırılan bu
sigorta sözleşmelerinde yukarıda belirtilen teminatlara ilave olarak, aşağıdaki teminatlar da
verilmektedir.
İhtiyari Mali Mesuliyet:
Karayolları Trafik Kanununa ve genel hükümlere göre aracın işletenine düşen hukuki
sorumluluk, karayolları motorlu araçlar zorunlu mali sorumluluk sigortası limitlerini aşıyor ise,
bunun üzerinde kalan kısım için paket poliçede de verilen ihtiyari limitler dâhilinde, ilave
teminat verilebilir.
Ferdi Kaza:
Kaza sonucunda araçtaki yolcular ile sürücünün bedeni zararlarına karşı teminat verilebilir.
(Ölüm, yaralanma, tedavi giderleri gibi).
Hukuksal Koruma:
Motorlu Araca Bağlı ve Sürücü Hukuksal Koruma Sigortası adı altında motorlu araçların sahibi,
işleteni, kiracısı ya da aracı kullanan sürücüsü, o aracın kullanılmasından dolayı meydana gelen
uyuşmazlıklara karşı hukuksal koruma teminatı almış olmaktadır.
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Uygulamalar
1)
Ahmet Bey standart fabrika donanımı ile 50.000TL değerinde olan bir otomobil satın
almış ve daha sonra otomobiline standart dışında 5.000TL değerinde ses ve navigasyon
donanımı ilave ederek aracını 50.000TL üzerinden Kasko Sigortası ile teminat altına
aldırmıştır.
Sigorta süresi içinde Ahmet beyin park halindeki aracına kapı camının kırılması suretiyle
hırsız girmiş ve sonradan standart dışı ilave edilen 2.000TL değerindeki navigasyon cihazı
çalınmıştır. Camın kırılması nedeniyle ortaya çıkan zarar 1.000TL’sıdır.
Meydana gelen zararın hepsi sigortacı tarafından tazmin edilmeli midir?
Cevap: Hırsızlık teminatı Kasko Sigortasının ana teminatından biri olmakla birlikte, Ahmet
Bey sonradan ilave ettirdiği ses ve navigasyon donanımı poliçeye eklenmediği ve ek prim
ödenmediği için sigortacı bu zararların tazmininden sorumlu olmayacaktır. Ancak, bu
hırsızlık nedeniyle araçta meydana gelen cam kırılması nedeniyle ortaya çıkan 1.000TL’lık
zarar ana teminat içinde yer aldığından sigortacının tazmin yükümlülüğü söz konusudur.
Sigortacı 1.000TL’lık cam kırılması zararını ödeyerek bu yükümlülüğünü yerine getirir.
2)
Eğer bir sel nedeniyle Ahmet Bey’in otomobilinde bir zarar meydana gelseydi, Kasko
Sigortası Teminatı çerçevesinde bu zarar karşılanır mıydı?
Cevap: Hayır; Kasko Teminatı sadece ana teminat arasında sayılan beş teminatı
içermektedir. Oysa sel teminatı ek teminatlar içinde yer almaktadır. Bu zararın
karşılanabilmesi için ek prim ödenerek sele karşı teminat satın alınması, yani poliçenin
Genişletilmiş Kasko veya Tam Kasko şeklinde düzenlenmesi gerekir.
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Uygulama Soruları
1)
Sorumluluk sigortaları tazminat sigortaları içinde mi, yoksa can sigortaları içinde mi
yer alır? Arkadaşlarınızla tartışın
2)
Kasko sigortası ile doğal afetlere karşı teminat verilebilir mi? Verilirse bunlar hangi
risklerdir? Araştırın.
3)

Savaş riski kasko sigortası ile teminat altına alınabilir mi? Tartışın.

4)

Kasko paket poliçeleri nedir? Hangi teminatlar bu poliçeye eklenebilir? Araştırın.

5)

İhtiyari Mali Mesuliyet teminatı kasko sigortasının teminatı içinde midir? Tartışın.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde; genel olarak mal, sorumluluk ve can sigortaları ayırımını yaptıktan sonra, mal
sigortaları başlığı altında yer alan Kaza Sigortalarını
•

Oto Kaza Sigortaları, ve

•

Oto Dışı Kaza Sigortaları

olmak üzere iki ana başlık altında ele aldık.
Oto Kaza Sigortalarını
•

Kara Taşıtları Kasko Sigortası

Oto Kaza Sorumluluk Sigortaları
•

Karayolu Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası (Trafik Sigortası)

•

Motorlu Kara Taşıtları İhtiyari Mali Sorumluluk Sigortası

•

Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortası

•

Yeşil Kart Sigortası

Diğer Zorunlu Oto Sigortaları
•

Karayolu Yolcu Taşımacılığı Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sigortası

Oto Dışı Kaza Sigortaları ise;
•

Cam Kırılmasına Karşı Sigorta

•

Hırsızlık Sigortası

•

Hukuksal Koruma Sigortası

olarak ayırıma tabi tututuk.
Daha sonra Oto Kasko Sigortasını detaylı olarak ele alarak Kasko Sigortası Genel Şartlarının
teminatlara ait önemli maddelerini inceledik ve verilen teminatın genişliğine göre kasko
poliçelerini; Dar Kasko, Kasko, Genişletilmiş Kasko ve Tam Kasko gibi başlıklar altında
üretildiklerini gördük.
Son olarak, Kasko Paket Poliçelerini inceledik.
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Bölüm Soruları
1) Sigortanın genel olarak somut ve soyut sigortalar olarak sınıflandırılması yönünden
“Ferdi Kaza Sigortaları”;
A) Tazminat Sigortasıdır
B) Tutar (Meblağ) Sigortasıdır
C) Dayanışma Sigortasıdır
D) Rücu Sigortasıdır
E) Zarar Sigortasıdır

2) Aşağıdakilerden hangisi kasko sigortasında ana teminatlardan değildir?
A) Çarpma-çarpılma
B) Aracın Yanması
C) Sel ve su baskını
D) Aracın çalınması veya çalınmaya teşebbüs edilmesi
E) Fiil ehliyetine sahip olmayan kişilerin yol açacağı zararlar

3) Aracın fabrika çıkışında standart donanımları arasında olmayan ses ve görüntü
cihazlarının teminata dahil olup olmadığı ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi
doğrudur?
A) Bu cihazlar ayrıca belirtilmeseler dahi sigorta bedeli içinde teminata dahildir
B) Bu cihazlar hiçbir şekilde teminata dahil edilemezler
C) Bu cihazların teminata dahil edilmeleri için ek prim ödemeye gerek yoktur
D) Bu cihazlar poliçede belirtilmek ve ek prim ödemek suretiyle teminata dahil
edilebilir
E) Bu cihazlar için hırsızlık teminatı verilemez
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4) Aşağıdakilerden hangisi Oto Kaza Sigortaları içinde değerlendirilmez?
A) Karayolu Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası (Trafik Sigortası)
B) Motorlu Kara Taşıtları İhtiyari Mali Sorumluluk Sigortası
C) Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortası
D) Yeşil Kart Sigortası
E) Cam Kırılmasına Karşı Sigorta

5) Kasko poliçelerinin ana teminatına ilaveten, diğer sigorta dallarına ait teminatların da
eklenmesi suretiyle sigortalıya sunulan poliçe aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kasko Poliçesi
B) Genişletilmiş Kasko Poliçesi
C) Kasko Paket Poliçesi
D) Tam Kasko Poliçesi
E) Ful Kasko Poliçesi
Cevap Anahtarı:
1)B

2)C 3)D 4)E

5)C
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4. KAZA VE OTO SORUMLULUK SİGORTALARI
(OTO SORUMLULUK)
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
4.1. Bu bölümde ve takip eden 5. bölümde Oto Sorumluluk Sigortaları başlığı altında
öncelikli olarak Karayolu Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası (Trafik
Sigortası) üzerinde duracak ve daha sonra yine zorunlu olan ve olmayan diğer oto sorumluluk
sigortaları ile aslında bir sorumluluk sigortası olmayan ancak otoya bağlı zorunlu bir sigorta
türü olan Karayolu Yolcu Taşımacılığı Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sigortası’nı inceleyeceğiz.
Bu çerçevede Karayolu Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası ile ilgili
•

Tanımları

•

Sigortanın konusunu ve teminat kapsamını

•

Kapsama giren teminat türlerini

•

Teminat dışında kalan halleri

irdeleyeceğiz.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

Trafik Sigortasının zorunlu bir sigorta olmasının sebepleri nedir? Araştırın.

2)

Trafik sigortalarında ‘işleten’ kavramı nedir? Kimler işleten sıfatını taşımaktadır? Araştırın.

3)
Trafik sigortası yaptırdığınız otomobilinizle yurt dışına çıkarsanız ve seyahat ettiğiniz ülkede
bir trafik kazasına neden olursanız, üçüncü kişilere vereceğiniz maddi ve bedeni zararlar trafik
sigortası tarafından karşılanır mı? Araştırın.
4)
Yeterli ehliyete sahip olmayan sürücünün yaptığı bir kaza sonucu üçüncü kişilerin zarar
görmesi halinde ortaya çıkan zarardan trafik sigortacısı sorumlu olur mu?
5)
Trafik sigortası ile bir kaza sonucu sigortalının aracında meydana gelen zarar trafik sigortası
kapsamında tazmin edilir mi? Edilmezse neden? Tartışın.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Motorlu Kara Araçlarının
karışmış oldukları trafik
Karayolu Motorlu Araçlar kazaları nedeniyle mağdur
Zorunlu Mali Sorumluluk olan üçüncü kişilerin maddi
Sigortası (Trafik Sigortası)
ve
bedeni
zararlarının
karşılanması
konusunda
bilgi edinilmesi

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği
Trafik Sigortalarının zorunlu
birsigorta olması nedeniyle,
Sigorta Genel Şartlarının
analiz edilmesi sonucunda
ortaya çıkacak toplumsal
zararın giderilmesi
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Anahtar Kavramlar
•

İşleten

•

Maddi zararlar

•

Bedeni zararlar

•

Tedavi masrafları

•

Sakatlık tazminatı

•

Destekten yoksun kalma tazminatı

95

Giriş
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1.1. OTO SORUMLULUK SİGORTALARI
Oto Sorumluluk Sigortaları
•

Karayolu Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası (Trafik Sigortası)

•

Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortası

•

Motorlu Kara Taşıtları İhtiyari Mali Sorumluluk Sigortası

•

Yeşil Kart Sigortası’ndan oluşmaktadır.

1.1.1. Karayolu Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası (Trafik
Sigortası)
Trafik Sigortası, motorlu aracın işletilmesi sırasında bir kimsenin ölümüne veya yaralanmasına
veya bir şeyin zarara uğramasına sebep olması halinde, Karayolları Trafik Kanunu’na göre
sigortalının hukuki sorumluluğunu, önceden belirlenmiş sigorta limitlerine kadar karşılayan,
zorunlu bir sigorta türüdür.
Kusurlu sorumluluk esasına göre teminat sağlayan bu sigorta, sigortalının sorumluluğunu bir
limit çerçevesinde karşılamaktadır. Sigorta teminat limitleri kaza tarihi itibarıyla uygulamaya
esas alınır.
Zorunlu mali sorumluluk sigortası olarak kabul edilen bu sigorta türünde, hasar nedeniyle
sigortalının servetindeki azalmayı karşılamaktan çok, sosyal amaçlar göz önünde tutulmaktadır.
Motorlu kara taşıtlarındaki hızlı gelişme nedeniyle trafik kazaları sonucunda ölüm ve
yaralanmalar giderek artmış ve bunun sonucu zarar gören mağdurların kanun yolu ile
korunmaları zorunluluk halini almıştır. Bir riskin geçekleşmesi sonucu büyük bir kesim mağdur
olarak zarar görürse, kanun koyucu bu kişilerin korunması amacıyla bu konuda zorunlu sigorta
yapılmasını emredebilir.
Ülkemizdei trafik kazalarının çok büyük zararlara sebep olması nedeniyle, Karayolları Trafik
Kanunu’na göre Türkiye’de trafiğe kayıtlı olan her aracın bir “zorunlu mali sorumluluk
sigortası” yaptırması zorunlu tutlmuştur. Bu nedenle bu sigorta ‘trafik sigortası’ olarak
bilinmektedir.
Trafik Sigortası, motorlu aracın işletilmesi nedeniyle üçüncü kişilere verilen maddi ve bedeni
zararlardan doğan sorumluluğu karşılar. Motorlu kara araçlarının neden olduğu bedeni ve zarar
gören araçta meydana gelen değer kaybı da dahil olmak üzere maddi kayıplar nedeniyle üçüncü
kişilerin tazminat talepleri bu sigorta ile sigorta güvencesi altına alınır. Sigorta, ölüm dahil
bedeni tazminat talepleri ile maddi tazminat taleplerini bir limit dahilinde kapsar. Ayrıca
mahkeme giderleri, avukatlık ücreti gibi giderler ile kazaya uğrayan kişinin bu nedenle yoksun
kaldığı gelir de tazminat tutarının içindedir.
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Ancak sigortacını karşılayacağı zorunlu mali sorumluluk limitleri sabittir ve talep ne olursa
olsun tazminat önceden belirlenen tutarı aşamaz.
Bu sorumluluktan kurtulma, ancak hasarın zorlayıcı (mücbir) bir sebeple ya da kazaya
uğrayanın veya üçüncü bir kişinin ağır kusuru ile meydana gelmiş olduğunun, kendisinin
kusuru bulunmadığının kanıtlanmış olması ile mümkündür.
Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk (Trafik) Sigortası Genel Şartları
Tanımlar:
•

Sigortalı: Poliçe konusu motorlu araçta 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununa
göre işleten sayılan kişi,

•

İşleten: Araç sahibi olan veya mülkiyeti muhafaza kaydıyla satışta alıcı sıfatıyla
sicilde kayıtlı görülen veya aracın uzun süreli kiralama, ariyet veya rehini gibi
hallerde kiracı, ariyet veya rehin alan kişidir. Ancak ilgili tarafından başka bir
kişinin aracı kendi hesabına ve tehlikesi kendisine ait olmak üzere işlettiği ve araç
üzerinde fiili tasarrufu bulunduğu ispat edilirse, bu kimse işleten sayılır.

•

Karayolu: 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununa göre karayolu sayılan alanlar
ve diğer alanlardan genel trafiğe açık yerler ile karayoluyla trafik bağlantısı olan
yerler,

•

Motorlu Araç: İlgili mevzuat gereği trafiğe çıkması trafik siciline veya ilgili
mevzuatla düzenlenen özel sicile tescile tâbi motorlu araçlar,

•

İşletilme Hali: Motorlu aracın mekanik aksamının çalışması, (Mekanik aksamı
çalışmasa bile motorlu aracın kendiliğinden de olsa hareket haline geçmesi işletilme
hali olarak kabul edilir. Kazanın temassız olması sorumluluğa engel olmaz.)

•

Zarar: Motorlu bir aracın işletilmesi ile oluşan bir trafik kazası sonucunda üçüncü
şahısların ekonomik değeri olan mal varlığında doğrudan azalma olmasına veya
vücut bütünlüğünde eksilmeye, sürekli sakatlığa veya ölümüne sebebiyet verilmesi
nedeniyle ilgililerin uğradıkları maddi kayıplar,

Sigortanın Kapsamı
Sigortacı, poliçede tanımlanan motorlu aracın işletilmesi sırasında, üçüncü şahısların ölümüne
veya yaralanmasına veya bir şeyin zarara uğramasına sebebiyet vermiş olmasından dolayı, 2918
sayılı Karayolları Trafik Kanununa göre sigortalıya düşen hukuki sorumluluk çerçevesinde bu
Genel Şartlarda içeriği belirlenmiş tazminatlara ilişkin talepleri, kaza tarihi itibariyle geçerli
zorunlu sigorta limitleri dahilinde karşılamakla yükümlüdür.
Sigortanın kapsamı üçüncü şahısların, sigortalının Karayolları Trafik Kanunu çerçevesindeki
sorumluluk riski kapsamında, sigortalıdan talep edebilecekleri tazminat talepleri ile sınırlıdır.
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Araca bağlı olarak çekilmekte olan römork veya yarı römorkların (hafif römorklar dahil) veya
çekilen bir aracın sebebiyet vereceği zararlar çekicinin sigortası kapsamındadır. Ancak, insan
taşımada kullanılan römorklar bunlar için poliçede özel şartları belirtilecek ek bir sorumluluk
sigortası sağlanmış olması kaydıyla teminata dahil olur.
Meydana gelen bir kazada zararın önlenmesi veya azaltılması amacıyla, sigorta ettirenin
yapacağı makul ve zorunlu masraflar teminat limitleri dahilinde sigortacı tarafından karşılanır.
Bu sigorta, sigortalının haksız taleplere karşı savunmasını da temin eder.
Sigortanın Coğrafi Sınırı:
Bu sigorta Türkiye sınırları içinde geçerlidir.
Kapsama Giren Teminat Türleri:
•

Maddi Zararlar Teminatı: Hak sahibinin kaza tarihi itibariyle bu genel şartta
tanımlanan ve zarar gören araçta meydana gelen değer kaybı dahil doğrudan
malları üzerindeki azalmadır. Sigortalının sorumlu olduğu araç kazalarında
değer kaybı, talep edilmesi halinde ilgili branşta ruhsat sahibi sigorta eksperleri
tarafından tespit edilir. Değer kaybının tespiti bu Genel Şart ekinde yer alan
esaslara göre yapılır.

•

Sağlık Giderleri Teminatı: Üçüncü kişinin trafik kazası dolayısıyla bedenen
eski haline dönmesini teminen protez organ bedelleri de dahil olmak üzere
yapılan tüm tedavi giderlerini içeren teminattır. Kaza nedeniyle mağdurun
tedavisine başlanmasından itibaren mağdurun sürekli sakatlık raporu alana
kadar tedavi süresince ortaya çıkan bakıcı giderleri, tedaviyle ilgili diğer giderler
ile trafik kazası nedeniyle çalışma gücünün kısmen veya tamamen azalmasına
bağlı giderler sağlık gideri teminatı kapsamındadır. Sağlık giderleri teminatı
Sosyal Güvenlik Kurumunun sorumluluğunda olup ilgili teminat dolayısıyla
sigorta şirketinin ve Güvence Hesabının sorumluluğu 2918 sayılı Karayolları
Trafik Kanununun 98 inci maddesi hükmü gereğince sona ermiştir.

•

Sürekli Sakatlık Teminatı: Üçüncü kişinin sürekli sakatlığı dolayısıyla ileride
ekonomik olarak uğrayacağı maddi zararları karşılamak üzere, bu genel şart
ekinde yer alan esaslara göre belirlenecek teminattır. Kaza nedeniyle mağdurun
tedavisinin tamamlanması sonrasında yetkili bir hastaneden alınacak özürlü
sağlık kurulu raporu ile sürekli sakatlık oranının belirlenmesinden sonra ortaya
çıkan bakıcı giderleri bu teminat limitleri ile sınırlı olmak koşuluyla sürekli
sakatlık teminatı kapsamındadır. Söz konusu tazminat miktarının tespitinde
sakat kalan kişi esas alınır.

Sürekli sakatlık tazminatına ilişkin sakatlık oranının belirlenmesinde, sakatlık ölçütü
sınıflandırılması ve özürlülere verilecek sağlık kurulu raporlarına ilişkin mevzuat
doğrultusunda hazırlanacak sağlık kurulu raporu dikkate alınır. Tazminat ödemesinde, ilgili
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sağlık hizmet sunucularınca tanzim edilecek trafik kazasına ilişkin belgelerde illiyet bağı ile
ilgili tespitin yer alması durumunda bu tespitin aksini ispat sigorta şirketine aittir. Sigortacı söz
konusu rapor hakkında ilgili mevzuat uyarınca itiraz usulüne başvurduğunda mağdurun itiraz
üzerine yaptığı belgelenmiş harcamaları bu teminat kapsamında karşılamakla yükümlüdür.
•

Destekten Yoksun Kalma (Ölüm) Teminatı: Üçüncü kişinin ölümü
dolayısıyla ölenin desteğinden yoksun kalanların destek zararlarını karşılamak
üzere bu genel şart ekinde yer alan esaslara göre belirlenecek tazminattır. Söz
konusu tazminat miktarının tespitinde ölen kişi esas alınır.

(Sigortalı aracın bir kimsenin ölümüne neden olması halinde, ölenin defin masrafları ile ölen
kişinin desteğinden mahrum kalanlara destekten yoksun kalma zararı; aracın bir kimsenin
yaralanmasına sebep olması halinde ise, bu kimsenin tamamen veya kısmen çalışamaz hale
gelmesi nedeniyle doğan zararlar sonrasındaki ekonomik mahrumiyetleri; kişinin çalışma
gücünün tamamen veya geçici olarak azalması ya da yok olmasından doğan zararları
karşılanır. Sakatlık ve ölüm halinde aktüer tarafından destekten yoksun kalma tazminatı
hesaplanır. Destekten yoksun kalma tazminatı, ölen kişinin yaşı, geliri, geride kalanların
desteğe muhtaçlıkları kusur oranına göre hesaplanır ve poliçede belirtilen azami teminatı
aşmamak kaydıyla ödenir.)
Teminat Dışında Kalan Haller
Aşağıdaki haller sigorta teminatı dışındadır:
•

İşletilme halinde olmayan araçların sebep olacağı zararlar,

•

Hak sahibinin kendi kusuruna denk gelen tazminat talepleri,

•

İlgililerin, sigortalının sorumluluk riski kapsamında olmayan tazminat talepleri,

•

Sigortalının, eşinin, sigortalının usul ve fürunun, sigortalıya evlat edinme
ilişkisiyle bağlı olanların, sigortalının birlikte yaşadığı kardeşlerinin, mallarına
gelen zararlar sebebiyle ileri sürebilecekleri talepler,

•

Destekten yoksun kalan hak sahibinin, sigortalının sorumluluk riski
kapsamında olmayan destek tazminatı talepleri ile destekten yoksun kalan hak
sahibinin, sigortalının sorumluluk riski kapsamında olmakla beraber destek
şahsının kusuruna denk gelen destek tazminatı talepleri,

•

Zarar görenlerin beraberinde bulunan bagaj ve benzeri eşya dışında, sigortalı
araçta veya bu araç vasıtasıyla çekilen römorkta/yarı römorkta taşınan eşyanın
uğrayacağı zararlardan dolayı sigortalıya karşı ileri sürülecek talepler,

•

Manevi tazminat talepleri,
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•

Sigortalının, Karayolları Trafik Kanunu uyarınca eylemlerinden sorumlu
tutulduğu kişilere karşı yöneltebileceği talepler,

•

Sigortalının aracına veya bu araç vasıtasıyla çekilen römorklara ve yarı
römorklara veya çekilen araçlara gelecek zararlar nedeniyle ileri sürülecek
talepler,

•

Çalınan veya gasp edilen araçların sebep oldukları ve Karayolları Trafik
Kanununa göre sigortalının sorumlu olmadığı zararlar, aracın çalındığını veya
gasp edildiğini bilerek binen kişilerin zarara uğramaları nedeniyle ileri sürülecek
talepler ile çalan ve gasp eden kişilerin talepleri

•

Motorlu bisikletlerin kullanılmasından ileri gelen zararlar,

•

3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununda belirtilen terör eylemlerinde ve bu
eylemlerden doğan sabotajda kullanılan araçların neden olduğu ve 2918 sayılı
Karayolları Trafik Kanununa göre sigortalının sorumlu olmadığı zararlar ile
aracın terör eylemlerinde kullanıldığını veya kullanılacağını bilerek binen
kişilerin zarara uğramaları nedeniyle ileri sürecekleri talepler, aracı terör ve buna
bağlı sabotaj eylemlerinde kullanan kişilerin talepleri,

•

Motorlu araç kazalarından dolayı toprak, yeraltı suları, iç sular, deniz ve
havanın kirlenmesi ya da kirlenme tehlikesi nedeniyle temizleme, toplanan
atıkların taşınması ve bertarafı masrafları ile biyolojik çeşitlilik, canlı kaynaklar
ve doğal yaşama verilen zararlar nedeniyle bozulan çevrenin yeniden
oluşturulması ile ilgili çevresel zararlardan ileri gelen talepler,

•

Gelir kaybı, kâr kaybı, iş durması ve kira mahrumiyeti gibi zarar verici olguya
bağlı olarak oluşan yansıma veya dolaylı zararlar nedeniyle yöneltilecek
tazminat talepleri,

•

İlgili mevzuatla genel hükümlere tâbi kılınan talepler,

•

Cezai kovuşturmadan doğan tüm giderler ile idari ve adli para cezaları,

•

Bu Genel Şart ve ekleri ile tanımlanan teminat içeriği dışında kalan talepler.
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Uygulamalar
1)
Ahmet Bey kendisine ait otomobil ile Avrupa ülkelerine seyahat etmek istemektedir.
Aracına ait geçerli bir trafik sigortası yaptırmıştır. Ahmet Beyin yurtdışında bir trafik kazası
yapması ve üçüncü kişilerin maddi ve bedeni zarar görmesi halinde yaptırmış olduğu trafik
sigortası üçüncü kişilerin tazminat taleplerini karşılar mı?
Cevap: Hayır. Trafik Sigortası T.C. sınırları dâhilinde geçerli olup, sadece Türkiye’de
meydana gelen kazalarla ilgili tazminat taleplerini karşılamaktadır.
2)
Ahmet Bey’in kusurlu olarak karıştığı zincirleme ve yaralanmalı trafik kazasında
üçüncü kişilere ait iki araç zarar görmüş, kazaya karışan karşı araçlardan birinde yolculuk
yapan kişilerden biri yaralanmış ve bu araçlardan birinde bulunan bagaj eşyası zarar
görmüştür. Ayrıca Ahmet Bey’in aracında ağır hasar meydana gelmiş ve aracında bulunan
eşine ait eşyalar hasarlanmıştır.
Ahmet Bey’in sahip olduğu trafik sigortası çerçevesinde ortaya çıkacak tazminat taleplerini
irdeleyin.
Cevap: Ahmet Bey’in sahip olduğu trafik sigortasının teminat limitleri çerçevesinde karşı
araçlarda meydana gelen maddi hasarlar ile yine karşı araçta taşınan eşyalardaki zararlar
sigortacı tarafından karşılanacak, ancak Ahmet Bey’in kendi aracında meydana gelen zarar
ile eşine ait eşyalarda meydana gelen zararlar teminat dışında kalacaktır.
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Uygulama Soruları
1)
Trafik sigortaları işletenin kusurlu olmadığı kazalarda üçüncü kişilere verilen maddi
ve bedeni tazminat taleplerini karşılar mı? Arkadaşlarınızla tartışın
2)

Trafik sigortası ile doğal afetlere karşı teminat verilebilir mi? Araştırın.

3)
Üçüncü kişinin trafik kazası dolayısıyla bedenen eski haline dönmesini teminen
protez organ bedelleri de dahil olmak üzere yapılan tüm tedavi giderlerini Trafik sigortası
kapsamında mıdır? Tartışın.
4)
Bir kaza sonucu sigortalının kendi aracında neydana gelen zararlar Trafik sigortası
tarafından karşılanır mı? Araştırın.
5)
Bir kaza kaza sonucunda üçüncü kişilerin ortaya çıkacak manevi tazminat talepleri
trafik sigortasının kapsamında mıdır? Araştırın
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde, Oto Sorumluluk Sigortalarının en önemli örneğini teşkil eden Karayolu Motorlu
Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası’nın önemi üzerinde durduk.
Bu sigorta ile bir motorlu kara aracının karıştığı bir trafik kazası sonucu zarar gören üçüncü
kişilerin maddi ve bedeni tazminat taleplerinin kaza tarihinde geçerli limitler çerçevesinde
karşılanacağını ve taşıdığı önem açısından zorunlu bir sorumluluk sigortası haline getirildiğini
öğrendik.
Daha sonra, Karayolu Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları’nda
yer alan çerçevesinde tanımları yaptık ve Trafik Sigortanın konusunu ve teminat kapsamını
gördük.
Genel şartlarda yer alan teminat türlerinin;
•

Maddi Zararlar Teminatı

•

Sağlık Giderleri Teminatı

•

Sürekli Sakatlık Teminatı

•

Destekten Yoksun Kalma (Ölüm) Teminatından oluştuğunu, ancak Sağlık Giderleri
teminatının bundan böyle Sosyal Güvenlik Kurumunun sorumluluğunda olduğunu
öğrendik.

Son olarak sigorta teminatı dışında kalan halleri inceledik.
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Bölüm Soruları
1) Trafik Sigortalarıyla ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Yaptırılması zorunlu sigortadır
B) Kaza nedeniyle üçüncü kişilerin karşılaştığı zararları karşılar
C) Önceden belirlenen bir limit dahilinde teminat sağlar
D) Ölüm teminatı sağlamaz
E) Zarar Sigortasıdır

2) Trafik Sigortasında ‘sigortalı’ sıfatını taşıyan kişi aşağıdakilerden hangisidir?
A) İşleten
B) Sürücü
C) Üçüncü kişi
D) Aracın sahibi
E) Zarar gören herkes

3) Aşağıdakilerden hangisi trafik sigortası teminatı içide yer almaz?
A) Maddi zaralar
B) Bedeni zararlar
C) Destekten yosun kalma
D) Gelir kaybı, kâr kaybı, iş durması ve kira mahrumiyeti gibi zararlar
E) Daimi sakatlık
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4) Aşağıdakilerden hangisi Zorunlu Oto Kaza Sorumluluk Sigortaları içinde yer almaz?
A) Karayolu Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası (Trafik Sigortası)
B) Motorlu Kara Taşıtları İhtiyari Mali Sorumluluk Sigortası
C) Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortası
D) Yeşil Kart Sigortası
E) Kasko Sigortası

5) Aşağıdakilerden hangisi Trafik sigortası ile teminat altına alınabilir?
A) İşletilme halinde olmayan araçların sebep olacağı zararlar
B) Destekten yoksun kalma talepleri
C) Sigortalının sorumluluk riski kapsamında olmayan tazminat talepleri
D) Hak sahibinin kendi kusuruna denk gelen tazminat talepleri
E) Manevi tazminat talepleri

Cevap Anahtarı:
1)D 2)A 3)D 4)E

5)B
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5. KAZA VE OTO SORUMLULUK SİGORTALARI
(OTO SORUMLULUK – DEVAMI)
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
5.1. Oto Sorumluluk Sigortaları başlığı altında 4.üncü bölümde ele almaya başladığımız
Karayolu Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasını(Trafik Sigortası) irdelemeye
bu bölümde de devam edeceğiz ve bu çerçevede Trafik Sigortası Genel Şartları’nın;
•

Zarar Görenlerin Haklarının Saklı Tutulması Ve Sigortacının Sigortalıya Rücu

•

Sigortalının Değişmesi

•

Zamanaşımı

Hakkı

maddeleri üzerinde durulacak ve 2017 – 2018 yılları Sigorta teminat limitlerini
inceleyeceğiz.
5.2. Daha sonra yine zorunlu olan ve olmayan diğer oto sorumluluk sigortaları içinde
yer alan;
•

Karayolu Motorlu Araçlar İhtiyari Mali Sorumluluk Sigortası

•

Yeşil Kart (Green Card) Sigortası

•

Zorunlu Karayolu Taşımacılığı Mali Sorumluluk Sigortası

konularını ele alacak
5.3. Son olarak da, aslında bir sorumluluk sigortası olmayan ancak otoya bağlı zorunlu
bir sigorta türü olan Karayolu Yolcu Taşımacılığı Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sigortası’nı
inceleyeceğiz.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)
Trafik Sigortasılarında Zarar Görenlerin Haklarının Saklı Tutulması ve Sigortacının
Sigortalıya Rücu Hakkı nedir? Konuyu sigortanın temel prensiplerinden olan ‘Halefiyet Prensibi’
çerçevesinde irdeleyin.
2)
Trafik sigortalarında teminat limitlerinin üzerinde bir zararın ortaya çıkması halinde, artan
kısım için ilave teminat veren bir sigorta türü mevcut mudur? Araştırın.
3)
Avrupa ülkelerine seyahat eden araçların bu ülkelerde yapacakları kaza nedeniyle ortaya
çıkan sorumluluklarını teminat altına alan sigorta türü hangisidir? Araştırın.
4)
Aracın, uyuşturucu madde veya ilgili mevzuatta belirlenen seviyenin üzerinde alkollü içki
almış sürücü tarafından kullanılması sonucu oluşan kaza nedeniyle üçüncü kişilerin zarar görmesi
halinde, ortaya çıkan zarardan trafik sigortacısı sorumlu olur mu? Tartışın.
5)
Şehirlerarası sefer yapan bir otobüsle seyahat etmeniz sırasında karşılaşacağınız bir kaza
nedeniyle uğrayacağınız bedeni zararlara karşı teminat veren sigorta türü hangisidir? Araştırın.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Üçüncü kişilerin mağdur
edilmesini önlemek üzere
öncelikle
bu
kişilerin
korunması
amacıyla
sigortacının tazminat ödeme
Karayolu Motorlu Araçlar
yükümlülüğünün
ortaya
Zorunlu Mali Sorumluluk
çıkması;
tazminat
Sigortası (Trafik Sigortası)
yükümlülüğünü
yerine
getiren sigortacının daha
sonra
sigortalıya rücu
hakkının doğması konusunda
bilgi edinilmesi

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği

Trafik
Sigortası
Genel
Şartlarının analiz edilmesi ile
Trafik Sigortalarının zorunlu
bir sigorta olması nedeniyle
ortaya çıkacak toplumsal
zararın
giderilmesi
konusunda bilgi kazanımı

Trafik
Sigortası
limitleri
üzerinde kalan
tazminat taleplerinin İhtiyari
Mali
Mesuliyet Sigortası
kapsamında
karşılanabileceği,
Karayolu Motorlu
Yurt
dışında
Araçlar İhtiyari Mali karşılaşılaşılan kazalar için
Sorumluluk Sigortası,
Yeşil
Kart
Sigortası
kapsamında sigorta satın
Karayolu Yolcu Taşımacılığı alınabileceği,

Her bir sigorta konusunu ele
alan Sigorta Genel Şartları
çerçevesinde edinilen bilgiler
ile zararın nasıl giderileceği
konusunda bilgi kazanımı

Uluslararası ve şehirler arası
yolculu yapan yolcuların
Ferdi
Kaza
sigortasıile
korunduğ konularında bilgi
edinilmesi
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Anahtar Kavramlar
•

Hakların devri ve Rücu Hakkı

•

Zamanaşımı

•

İhtiyari Mali Mesuliyet Sigortası

•

Yeşil Kart (Green Card) Sigortası,

•

Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sigortası
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Giriş
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5.1. OTO SORUMLULUK SİGORTALARI
5.1.1. Karayolu Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası (Trafik
Sigortası)
Zarar Görenlerin Haklarının Saklı Tutulması Ve Sigortacının Sigortalıya Rücu Hakkı
Sigorta sözleşmesinden veya sigorta sözleşmesine ilişkin kanun hükümlerinden doğan ve
tazminat yükümlülüğünün kaldırılması veya miktarının azaltılması sonucunu doğuran haller
zarar görene karşı ileri sürülemez.
Ödemede bulunan sigortacı, sigorta sözleşmesine ve bu sözleşmeye ilişkin kanun hükümlerine
göre, tazminatın kaldırılmasını veya azaltılmasını sağlayabileceği oranda kazaya sebebiyet
veren sigortalıya rücu edebilir.
Sigortalıya başlıca şu nedenlerle rücu edilir:
•

Tazminatı gerektiren olay, sigortalının veya eylemlerinden sorumlu olduğu
kişilerin kasti bir hareketi veya ağır kusuru sonucunda meydana gelmiş ise,

•

Tazminatı gerektiren olay, aracın ilgili mevzuat hükümlerine göre gereken
ehliyetnameye sahip olmayan veya geçerliliğini yitirmiş sürücü sertifikasına sahip
ya da ehliyetine geçici/sürekli el konulmuş kimseler tarafından sevk edilmesi veya
trafik kurallarının ağır kusur ile ihlali sonucunda meydana gelmiş ise,

•

Aracın, uyuşturucu madde veya ilgili mevzuatta belirlenen seviyenin üzerinde
alkollü içki almış kişilerce veya aynı mevzuatta alkollü içki alamayacağı belirtilen
kişilerce alkollü içki alınmak suretiyle kullanılması sırasında meydana gelen
zararlar,

•

Tazminatı gerektiren olay, yolcu taşımaya ruhsatlı olmayan araçlarda yolcu
taşınması veya yetkili makamlarca tespit edilmiş olan istiap haddinden fazla yolcu
veya yük taşınması veya patlayıcı, parlayıcı ve tehlikeli maddeleri taşıma ruhsatı
bulunmayan araçlarda, bu maddelerin parlama, tutuşma ve infilakı yüzünden
meydana gelmiş ise,

•

Sigortalının rizikonun gerçekleşmesi halinde bu genel şartlarda belirtilen
yükümlülükleri yerine getirmemesinden dolayı zarar ve ziyan miktarında bir artış
olursa,

•

Tazminatı gerektiren olayın aracın çalınması veya gasp edilmesi sonucunda olması
halinde, çalınma veya gasp edilme olayında sigortalının kendisinin veya
eylemlerinden sorumlu olduğu kişilerin kusurlu olduğu tespit edilirse,

•

Bedeni hasara neden olan trafik kazalarında sigortalının veya eylemlerinden
sorumlu olduğu kişilerin, tedavi veya yardım amaçlı sağlık kuruluşuna gitme, can
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güvenliği nedeniyle uzaklaşma gibi zorunlu haller hariç olmak üzere, olay yerini
terk etmesi veya kaza tutanağı, alkol raporu vb. kazanın oluş koşullarına ilişkin
gereken belgelerin düzenlenmesi yükümlülüğüne aykırı davranması halinde,
Sigortacı rücu sebeplerine dayanarak tazminat sürecini geciktiremez ve bu sebeplere dayalı
bilgi ve belgeyi hak sahibinden talep edemez.
Trafik sigortaları önceden belirlenen bir limit dahilinde teminat üreten sigorta türüdür. Bu limit
her Hazine Müsteşarlığı tarafından yıllık enflasyon oranları d göz önünde bulundurulmak
suretiyle belirlenmektedir.
Sigortacı maddi ve bedeni tazminat talepleri bakımından üçüncü kişilerekarşı bu limitler
çerçevesinde sorumludur. Artan kısım işletenin sorumluluğu içinde olup, sigortalı istediği
takdirde bu sorumluluğunu İhtiyari Mali Mesuliyet Sigortası ile teminat altına alabilir. 2017
yılı için araç ayırımı göz önünde tutularak sigortacının maddi ve bedeni sorumluluğunu
gösteren limit tablosu aşağıda yer almaktadır.

01.01.2018 dan itibaren asgari sigorta teminatı
Maddi araç kazası için: Araç başına 36.000 TL, Kaza başına ise 72.000 TL
Cismani / Bedeni / Ölüm / Sakatlanma / Maluliyet / İşgöremezlik / Sağlık Gideri / Bakıcı Gideri
/ Tedavi için ise; Kişi başına: 360.000 TL, Kaza başına 1.800.000 TL olarak belirlenmiştir.
Sigortalının Değişmesi
Sigorta sözleşmesi, sözleşmeye taraf olan sigortalıyı takip eder.
Sigortalının değiştiği her durumda mevcut sözleşme değişim tarihi itibarıyla kendiliğinden sona
erer ve ilgiliye gün esasına göre prim iadesi yapılır. Ancak, mevcut sözleşme sigortalının
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değiştiği tarihten itibaren onbeş gün süresince herhangi bir işleme gerek kalmaksızın ve prim
ödenmeksizin yeni işleten için sözleşme yapılana kadar geçerlidir
Zamanaşımı
Motorlu araç kazalarından doğan zararların tazminine ilişkin talepler, zarar görenin, zarar ve
tazminat yükümlüsünü öğrendiği tarihten başlayarak iki yıl ve herhalde, kaza gününden
başlayarak on yıl içinde zamanaşımına uğrar.
Dava, cezayı gerektiren bir fiilden doğar ve ceza kanunu bu fiil için daha uzun bir zamanaşımı
süresi öngörmüş bulunursa, bu süre tazminat talepleri için de geçerlidir.
Zamanaşımı, tazminat yükümlüsüne karşı kesilirse, sigortacıya karşı da kesilmiş olur. Sigortacı
bakımından kesilen zamanaşımı, tazminat yükümlüsü bakımından da kesilmiş sayılır.
Motorlu araç kazalarında tazminat yükümlülerinin birbirlerine karşı rücu hakları, kendi
yükümlülüklerini tam olarak yerine getirdikleri ve rücu edilecek kimseyi öğrendikleri günden
başlayarak iki yılda zamanaşımına uğrar.

5.1.2. Karayolu Motorlu Araçlar İhtiyari Mali Sorumluluk Sigortası
Trafik sigortasını tamamlayıcı nitelikte olan bu sigorta ile trafik sigortası limitleri üzerine
teminat sağlayan bu sigortada bedel taraflar arasında serbestçe belirlenir
Sigorta Teminatının Kapsamı
Sigortacı, işbu poliçede gösterilen aracın kullanılmasından doğan ve Karayolları Trafık
Kanununa ve Umumi Hükümlere göre aracın işletenine terettüp eden hukuki sorumluluğu ve
bu poliçe teminat kapsamında olmak şartıyla Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası hadlerinin
üzerinde kalan kısmını, poliçede yazılı hadlere kadar temin eder.
İşbu sigorta, sigorta ettirenin haksız taleplere karşı müdafaasını da temin eder.
Sigorta Türkiye sınırları içinde geçerlidir.
Ek Sözleşmeyle Teminat Kapsamına Alınabilecek Hal ve Teminat Dışında Kalan Haller
Manevi tazminat talepleri, ek sözleşme ile teminat kapsamı içine alınabilir. Bu taleplerin,
Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası (Trafik Sigortası) dışında
kalması nedeni ile, bu teminat, bahsi geçen zorunlu sigortanın varlığına bağlı olmaksızın, bu
sigorta limitlerinin içinde hüküm ifade eder
Trafik sigortası ile verilen teminatlara ilaveten, istenirse manevi tazminat talepleri de teminat
kapsamına alınabilir.
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5.1.3. Yeşil Kart (Green Card) Sigortası
Yeşil Kart Sigortasının Tarihçesi
Yeşil Kart Sertifikası’na ait sigorta sözleşmesi ile sigortacı, Karayolları Motorlu Araçlar
Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları’nın ikinci maddesinde belirtilen istisnanın
hilafına sigortalıyı, Türkiye Motorlu Taşıt Bürosunun (TMTB) üyesi bulunduğu Yeşil Kart
Sistemi dâhilindeki yabancı ülkelerde motorlu aracın işletilmesinden ötürü meydana gelecek
sorumluluk hallerinden dolayı, olayın meydana geldiği ülkenin zorunlu mali sorumluluk
sigortası limitleri dâhilinde güvence altına alır.
1949 yılında Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu İç Ulaştırma Komitesi’nin
Karayolu Ulaşımı Çalışma Grubu, üye ülkelerin hükümetlerine bir tavsiye göndererek;
karayolunda seyahat eden motorlu taşıtların işletilmesi nedeniyle ile üçüncü kişilerin
uğrayacakları zararları sigorta güvencesi altına alan sigortacılardan, motorlu taşıt sorumluluk
sigortasını yaptırma yükümlülüğünün zorunlu olduğu ülkelere giriş yapan sigortalılarını
kapsayacak tek tip ve pratik koşullardan oluşan sigorta anlaşmaları yapmaları için istemde
bulunmuştur.
Tek tip sigorta belgesi oluşturmanın bu hedefe ulaşmada en iyi yol olacağı sonucuna varan
Çalışma Grubu, temel ilkenin çeşitli ülkelerin sigortacıları arasında imzalanacak anlaşmalarla
konunun hukuksal boyutunu şekillendirmiştir.
Tavsiyeye olumlu cevap veren ülkelerin sigorta temsilcilerinin, Kasım 1951 tarihinde Bürolar
Arası Anlaşmayı kabul etmeleri sonucunda farklı ülke sigortacıları arasında belirtilen süreç
başlatılmıştır.
Yeşil Kart Sistemi olarak bilinen uluslararası motorlu taşıt sigorta sertifikası sistemi,
01.01.1953’te yürürlüğe girmiştir.
Yeşil Kart Sigortasının Amacı
Yeşil Kart Sertifikası’na ait sigorta sözleşmesi ile sigortacı, Karayolları Motorlu Araçlar
Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları’nın ikinci maddesinde belirtilen istisnanın
hilafına sigortalıyı, Türkiye Motorlu Taşıt Bürosunun (TMTB) üyesi bulunduğu Yeşil Kart
Sistemi dâhilindeki yabancı ülkelerde motorlu aracın işletilmesinden ötürü meydana gelecek
sorumluluk hallerinden dolayı, olayın meydana geldiği ülkenin zorunlu mali sorumluluk
sigortası limitleri dâhilinde güvence altına alır.
Bu sistemin amacı, ülkeler arasında seyahat eden motorlu taşıt kullanıcılarına yardımcı olmak
ve ayrıca ilgili motorlu taşıt kullanıcılarının seyahat ettikleri ülkelerde neden oldukları kazaların
sonucunda zarar görenlerin korunmasını sağlamaktır. Buna göre, trafik kazasının meydana
geldiği ülke, kazaya neden olan motorlu taşıt kullanıcısının sürekli yaşadığı ülke olmasa dahi,
verilen zarar karşılanacaktır.
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Bir motorlu taşıt işleteni, ziyaret ettiği her ülkenin sınırında ayrı bir sigorta poliçesi yaptırma
gereksinimi duymayacaktır.
Yeşil Kart Sistemi’nin işleyişini sağlamak, yani Yeşil Kart Sistemi dahilinde herhangi bir
ülkeye kayıtlı motorlu bir taşıtın ülkesi dışında neden olacağı trafik kazası sonucu ortaya çıkan
maddi ve/veya bedeni zararları karşılayabilmek amacıyla, sisteme dahil ülke hükümetleri
tarafından tanınan Yeşil Kart büroları kurulmuştur. Şu an sisteme 46 ülke dahildir.
Yeşil Kart Sigorta Sertifikasının sigorta ettirene verilmesi, ilke olarak bir zorunlu motorlu taşıt
sorumluluk sigortasının düzenlenmiş olması şartına bağlıdır.
Yeşil Kart Sistemi’nin işleyişini sağlamak, yani Yeşil Kart Sistemi dahilinde herhangi bir
ülkeye kayıtlı motorlu bir taşıtın ülkesi dışında neden olacağı trafik kazası sonucu ortaya çıkan
maddi ve/veya bedeni zararları karşılayabilmek amacıyla, sisteme dahil ülke hükümetleri
tarafından tanınan Yeşil Kart büroları kurulmuştur.
Sigortanın Kapsamı
Yeşil Kart Sigortası, motorlu taşıt kullanıcılarının Yeşil Kart Sistemine dahil ülkelerde
yapacakları seyahatler sırasında neden oldukları kazalar sonucunda zarar görenlerin
korunmasını sağlayarak üye ülkenin yerel Zorunlu Trafik Sigortası Limitlerine kadar koruma
sunar.
Yeşil Kart Sigortası ile yurtdışına çıkan araçların işletilmesi sırasında bir kimsenin ölmesi,
yaralanması veya bir şeyin zarara uğratılması nedeniyle işletene yüklenecek hukuki
sorumluluğun, bu ülkede geçerli olan mali sorumluluk sigortası limitleri çerçevesinde teminata
alınması sağlanmıştır.
Yeşil Kart Sertifikası
Kendi ülkesinin Yeşil Kart bürosuna üye olmak kaydıyla, ulusal sigorta şirketleri kendi
ülkelerinin dışına seyahat edecek araçlara Yeşil Kart Sertifikası düzenler.
Yeşil Kart Sertifikası Türk Hükümeti’nin de imzaladığı 1959 tarihli Strasbourg Anlaşması
çerçevesinde yeşil kart sistemi dahilindeki ülkelere Mali Mesuliyet Poliçesinin uluslararası
uzantısı şeklinde kaza mahalli ülke mevzuatı ve limitleri dahilinde teminat veren yeşil renkli ve
uluslar arası tek bir formatla düzenlenen bir belgedir.
Yeşil Kart Sertifikası, geçerlilik süresi içinde bir veya birden çok Avrupa ülkesinde aynı anda
sorumluluğu gerekli kılabileceği için, üzerinde sigorta limitleri ile ilgili herhangi bir bilgiyi
içermez. Bir başka deyişle, Yeşil Kart işleteni, Türkiye’ de düzenletmiş olduğu Yeşil Kart ile,
o anda bulunduğu ülkenin motor zorunlu sorumluluk limitlerine kadar güvence altındadır.
Prim ve Hasar ödemeleri Euro üzerinden yapılır.
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5.1.4. Zorunlu Karayolu Taşımacılığı Mali Sorumluluk Sigortası
Şehirlerarası yolcu taşıyan araçlarının zorunlu olarak yaptırdığı karayolu taşımacılık
sorumluluk sigortası14 Nisan 2016 tarihinde Torba Yasa yürürlükten kaldırılmıştır.
Bundan sonra şehirlerarası seyahat eden yolcuların uğrayacakları zararlar, trafik sigortasından
karşılanacaktır

5.2. DİĞER ZORUNLU OTO KAZA SİGORTALARI
5.2.1. Karayolu Yolcu Taşımacılığı Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sigortası
Sigortanın Kapsamı
Bu sigorta, yurtiçi ve uluslararası yolcu taşımacılığı kapsamında seyahat eden yolcuları,
sürücüleri ve yardımcılarını, taşımacılık hizmetinin başlangıcından bitimine kadar geçen
seyahat süresi içinde, duraklamalar da dahil olmak üzere, maruz kalacakları her türlü kazaların
neticelerine karşı teminat altına alır.
Kazanın Tanımı
Genel şartlardaki kaza terimi, ani ve harici etkisi tespit edilen doğal afetler de dahil olmak üzere,
sigortalının iradesi dışında meydana gelen ve sigortalının bedensel bir sakatlığa maruz
kalmasına veya ölmesine sebebiyet veren ani ve harici olayı ifade eder.
Birdenbire ve beklenmeyen bir şekilde ortaya çıkan gazların solunması, yanık ve ani bir hareket
neticesinde adale ve sinirlerin incinmesi, burkulması ve kopması da kaza sayılır.
Kapsama Giren Teminat Türleri
•

Ölüm Teminatı

•

Sakatlık Teminatı

•

Tedavi Giderleri Teminatı

Teminatlar, kazanın olmasını takip eden iki yıl içinde gerçekleşmesi halinde geçerlidir.
Teminat Türlerinin Birleşmesi
Bir kaza, ölüm ve sakatlık tazminatına aynı zamanda hak kazandırmaz. Ancak, sakatlık
tazminatı almış bulunan sigortalı, kaza tarihinden itibaren iki yıl içinde ve bu kaza neticesinde
vefat ettiği takdirde hak sahiplerine, varsa sigortalıya ödenmiş bulunan sakatlık tazminatı ile
ölüm tazminatı arasındaki fark ödenir.
Tedavi masrafları, ölüm veya sakatlık tazminatından indirilmez.
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Uygulamalar
1)
Ahmet Bey’in kusurlu olarak karıştığı zincirleme trafik kazasında üçüncü kişilere ait
üç araç hasar görmüş ve toplam 100.000 TL’lik bir zarar meydana gelmiştir. Ahmet Bey’in
trafik poliçesi maddi teminat vermektedir. Ahmet Bey’in trafik sigortacısı meydana gelen
100.000TL’lık zararın tümünden sorumlu mudur?
Cevap: Hayır. Ahmet Bey’in sahip olduğu trafik sigortası limitli teminat vermekte olup bu
teminat olay başına 66.000 TL ile sınırlıdır. Bu nedenle trafik sigortacısının sorumluluğu
dışında kalan 34.000TL’lık zarardan Ahmet Bey sorumlu olacaktır. Ancak Ahmet Bey isterse
trafik sigortası limitlerini aşan kısım için belirleyeceği bir bedel üzerinden İhtiyari Mali
Mesuliyet Sigortası yaptırmak suretiyle kendisini teminat altına alabilir.
2)
Ahmet Bey kendisine ait otomobil ile Avrupa ülkelerine seyahat etmek istemektedir.
Aracına ait geçerli bir trafik sigortası yaptırmıştır. Ahmet Beyin yurtdışında bir trafik kazası
yapması ve üçüncü kişilerin maddi ve bedeni zarar görmesi halinde yaptırmış olduğu trafik
sigortası üçüncü kişilerin tazminat taleplerini karşılayan bir sigorta türü var mıdır?
Cevap: Trafik Sigortası T.C. sınırları dâhilinde geçerli olup, sadece Türkiye’de meydana
gelen kazalarla ilgili tazminat taleplerini karşılamaktadır. Bu nedenle Ahmet Bey’in
yurtdışında karışacağı bir kaza nedeniyle bulunduğu ülkenin teminat limitleri içinde teminat
sağlayan ayrı bir sigorta yaptırması zorunluluğu vardır. Bu sigorta Yeşil Kart (Green Card)
Sigortasıdır.
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Uygulama Soruları
1)
Trafik
Araştırın.

sigortacısı hangi hallerde işletene karşı rücu etme hakkına sahip olur?

2)
Yeşil Kart Sigortasına konu edilen işlemler hangi kurum tarafından yürütülmektedir?
Araştırın.
3)
Daha önce ayrı bir sigorta türü olarak var olan Zorunlu Karayolu Taşımacılığı Mali
Sorumluluk Sigortası Torba Yasa ile hangi zorunlu sigorta ile birleştirilmiştir?
4)
Karayolu Yolcu Taşımacılığı Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sigortası Genel Şartlarında
konu edilen ‘Kaza’nın tanımını yapın. Ayrıca hangi haller kaza sayılmıştır? Araştırın.
5)
Bir kaza kaza sonucunda üçüncü kişilerin ortaya çıkacak manevi tazminat talepleri
teminat altına alınabilir mi? Alınırsa hangi sigorta türü böyle bir teminatı sağlar? Araştırın.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde, Oto Sorumluluk Sigortalarının en önemli örneğini teşkil eden Karayolu Motorlu
Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası’na ait Genel Şartların ‘Zarar Görenlerin
Haklarının Saklı Tutulması Ve Sigortacının Sigortalıya Rücu Hakkı’ maddesi üzerinde durduk.
Sigorta sözleşmesinden veya sigorta sözleşmesine ilişkin kanun hükümlerinden doğan ve
tazminat yükümlülüğünün kaldırılması veya miktarının azaltılması sonucunu doğuran hallerin
zarar görene karşı ileri sürülememesi nedeniyle, bu hallerin gerçekleşmesi durumunda trafik
sigortacısının üçüncü kişileri mağdur etmemek amacıyla tazminatı ödediğini, ancak ödemeden
sonra işletene karşı rücu hakkının doğduğunu öğrendik.
Daha sonra, trafik sigortası teminat limitlerinin aşılması durumunda teminat sağlayan
Karayolu Motorlu Araçlar İhtiyari Mali Sorumluluk Sigortasının varlığından bahsettik.
Ayrıca, araçlarıyla Avrupa ülkelerine seyahat edecek kişilerin, bu ülkelerde geçerli trafik
sigortaları limitleri içinde teminat içeren ve yaptırılması zorunlu olan Yeşil Kart (Green Card)
adlı ortak bir sigortanın olduğunu öğrendik.
Son olarak, şehirlerarası ve uluslararası sefer yapan otobüslerde yolcu sıfatıyla seyahat eden
kişiler ile sürücü ve yardımcılarının yolculuk esnasında karşılaşacakları kazalara karşı teminat
veren Karayolu Yolcu Taşımacılığı Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sigortasından bahsettik.
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Bölüm Soruları
1) Trafik sigortalarında tazminat ödemeyi gerektiren olay, işletenin veya eylemlerinden
sorumlu oldukları kişilerin alkol almaları sonucu meydana gelmiş ise; Sigortacı,
A) Tazminat talebini reddeder
B) Önce hak sahibine tazminat öder, sonra işletene rücu eder
C) Hak sahiplerine sigorta tazminatlarını öder
D) Alkollü araç kullanmalı nedeniyle poliçeyi iptal eder
E) Hak sahiplerine tazminatı öder ve Güvence Hesabına başvurur

2) Şehirlerarası ya da uluslararası yolcu taşıyan otobüslerde bulunan yolcuları,
sürücüleri ve yardımcıları, mola ve duraklamalar dahil yolculuğun bitimine kadar meydana
gelebilecek her tür kazaya karşı güvence altına alan sigorta türü aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yeşil Kart Sigortası
B) Otobüs Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sigortası
C) Karayolu İhtiyari Mali Sorumluluk Sigortası
D) Uluslararası Kasko Sigortası
E) Zorunlu Karayolu Taşımacılığı Mali Sorumluluk Sigortası

3) Yeşil Kart Sigortasında teminat limitleri neye göre belirlenir?
A) Trafik sigortası limitlerinin aynısıdır
B) Motorlu Kara Taşıtları Bürosu tarafından belirlenir
C) Araç hangi ülkeye gidiyor ise o ülkenin trafik sigortası limitleri geçerlidir
D) İhtiyari Mali Sorumluluk limitlerinin aynısıdır
E) Sigortacıyla sigortalı arasında serbestçe belirlenir
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4) Karayolu Yolcu Taşımacılığı Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sigortası Genel
Şartlarına göre aşağıdakilerden hangisi kaza sayılmaz?
A) Birdenbire ve beklenmeyen bir şekilde ortaya çıkan gazların solunması
B) Yanıklar
C) Ani bir hareket neticesinde adale ve sinirlerin incinmesi
D) Ani bir hareket neticesinde adale ve sinirlerin burkulması
E) Yolculuk esnasında ortaya çıkan hastalık

5) Otobüs kazası neticesinde önce sakat kalan ve daha sonra da ölen yolcu için
Karayolu Yolcu Taşımacılığı Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sigortası Genel Şartlarına göre
aşağıdakilerden hangisi yapılır?
A) Önce sakatlık tazminatı, sonra ölüm tazminatı ile sakatlık tazminatı
arasındaki fark ödenir
B) Önce sakatlık tazminatı, sonra ölüm tazminatı ödenir
C) Sadece sakatlık tazminatı ödenir
D) Sadece tedavi masrafları ödenir
E) Sadece ölüm tazminatı ödenir
Cevap Anahtarı:
1)B 2)B 3)C 4)E

5)A
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6. OTO DIŞI KAZA SİGORTALARI (HIRSIZLIK)
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
6.1. Bu Bölümde; ‘Oto Dışı Kaza Sigortaları’ başlığı altında ‘Hırsızlık Sigortaları’nı ve
onun türevleri olan
•

Kasa Hırsızlık Sigortası

•

Taşınan Para Sigortası

•

Emniyeti Suistimal Sigortasını

6.2. Ele alacak ve her birine ait Genel Şartları inceleyerek; hangi risklerin teminat altına
alındığını, bu teminatlara ilaveten hangi risklerin teminata dâhil edilebileceğini ve
teminat dışında kalan halleri irdeleyeceğiz.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

Oturduğunuz semtte hırsızlık olaylarına rastlanıyor mu? Araştırın.

2)
Siz ve aileniz hiç hırsızlık olayı yaşadınız mı? Evinizi hırsızlık riskine karşı korumak üzere
nasıl bir önlem aldınız?
3)
Evinizdeki ev eşyalarının çalınması riskine karşı bir hırsızlık sigortası yaptırdınız mı?
Yaptırmadysanız sebebi nedir?
4)

İşyerinizde bulunan ticari eşyalar hırsızlık riskine karşı sigortalanabilir mi?

5)
Kasada saklanan para ve diğer kıymetlerin güven altında olduğunu düşünüyor musunuz?
Yoksa bu değerler için bir hırsızlık sigortası yapılabilir mi? Tartışın.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Hırsızlık Sigortaları

Evlerde ev eşyalarının ve
ticarethanelerde
bulunan
ticari emteanın ve diğer
yerlerde bulunan eşyaların
çalınması veya çalınmaya
teşebbüs edilmesi halinda
ortaya
çıkan
sonuçlar
hakkında bilgi edinilmesi

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği

Hırsızlık Sigortası Genel
Şartlarının analiz edilmesi
sonucunda ortaya çıkacak
zararın
giderilmesi
konusunda bilgi kazanımı
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Anahtar Kavramlar
•

Hırsızlık

•

Kasada muhafaza edilen değerler

•

Taşınan Para

•

Emniyeti Suistimal
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Giriş

129

6.1. Hırsızlık Sigortaları
İnsanlık tarihi kadar eski bir tarihe sahip olan hırsızlık; kişiye ait bir malın onun rızası dışında
bir başka kişi tarafından yarar sağlamak amacıyla ele geçirilmesidir. Bu yapısı itibariyle bir suç
olduğu için ceza hukukunda yer almaktadır.
Ceza Kanununda da hırsızlık suçu ‘malvarlığına karşı suçlar’ başlığı altında düzenlenmiştir.
Bu düzenleme ile malvarlığının korunması, bireyin maddi varlığının korunması çerçevesinde
ele almakta ve malvarlığına karşı işlenecek suçların cezalandırılması amaçlanmaktadır.
Hırsızlık sigortasında malvarlığında meydana gelen azalmaların giderilmesi amaçlandığı için,
hırsızlık sigortaları da ‘Mal Sigortaları’ içinde yer almaktadır.
Hırsızlık, kanuna göre zilyedinin rızası olmadan başkasına ait taşınır bir malı, kendisine veya
başkasına
bir
yarar
sağlamak
maksadıyla
bulunduğu
yerden
almaktır.
Hırsızlık suçunun unsurları şunlardır:
•

Malın başkasına ait olması

•

Taşınabilir olması

•

Malın sahibinin (zilyedinin) rızası bulunmaması

•

Malın alınması

•

Malın bulunduğu yerden faydalanmak amacıyla alınması

Hırsızlık Sigortası; kırma, delme, yıkma devirme ve zorlamayla, aşma, tırmanma, kilit açma
suretiyle, gizlice girilerek veya saklanarak, zor ve şiddet kullanarak, tehditle evlerdeki
eşyalarda, işyeri, ticarethane, ambar, depo veya imalathanelerdeki mallarda, eşyalarda ve
demirbaşlarda hırsızlık veya hırsızlığa teşebbüs sonucu meydan gelen maddi kayıp ve zararları
teminat altına alan sigorta türüdür.
Sigortalıya ve kendisiyle birlikte sürekli oturanlara ve çalışanlarına ait sigortalanabilir
kıymetler ile hırsızlık eylemi esnasında o yere girilmesi veya o yerin açılması esnasında
verilecek tahribatlar da sigorta teminatı kapsamındadır.
Sigortalı yerlerde bulunan kıymetli evrak, tahvil, hisse senedi, mücevher, değerli madenler ve
bunlardan yapılmış eşya, işlenmiş kıymetli taşlar, pul ve para koleksiyonları, sanat veya antika
değeri olan tablo, heykel, kitap gibi kıymetler, bunlara ait bedellerin poliçeye yazılması ve kilit
altında saklanması koşuluyla teminat altına alınabilmektedir.
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Sigortanın Kapsamı
Aşağıdaki haller, hırsızlık veya hırsızlığa teşebbüs sayılan hallerdendir.
•

Kırılma, delme, yıkma, devirme ve zorlama ile girilerek yapılan eylemler

•

Araç, gereç veya bedeni çeviklik sayesinde tırmanma veya aşma suretiyle girererek

•

Kaybolan, çalınan veya haksız yere elde edilen açıl anahtarla veya anahtar uydurarak
veya başka aletler veya şifre yardımıyla kilit açma sureti ile girilerek

•

Sigortalı yerlere gizlice girip saklanarak veya kapanarak

•

Öldürme, yaralama, zor ve şiddet kullanma veya tehditle yapılan eylemler

Yukarıda sıralanan rizikolar sadece biri veya birkaçı veya tamamı için verilebilir.
Ek Sözleşme ile Teminat Kapsamına Dahil Edilebilecek Haller
Aşağıdaki hallerden herhangi birinin varlığını fırsat bilerek yapılan hırsızlık, yağma ve suçlara
teşebbüsten kaynaklanan zararlar sigorta teminatının dışında olup ancak ek söz1eşme yapılarak
teminat kapsamı içine alınabilirler:
•

Sigorta söz1eşmesinde gösterilen yerlerin içinde ara1ıksız 30 günden fazla kimse
bulunmaması,

•

Poliçede gösterilen yerlerde bulunan kıymetlerin, bu yerlerden taşınması ve bu
yerlerin dışındaki adreslerde tutulması,

•

Grev, lokavt, kargaşalık ve bunların gerektirdiği askeri ve inzibati hareketler,

•

Yangın, yıldırım, infilak, deprem, yanardağ püskürmesi, seylap, fırtına, yer
kayması, kar ağırlığı,

•

Sigortalının hizmetinde bulunan kimselerce yapılan hırsızlık ve tahribat,

•

Kıyafet değiştirerek veya salahiyetli olmaksızın sıfat takınarak yapılan hırsızlıklar,

•

Terörle Mücadele Kanununda belirtilen terör eylemleri ve bu eylemlerden doğan
sabotaj ile bunları önlemek ve etkilerini azaltmak amacıyla yetkili organlar
tarafından yapılan müdahaleler sonucunda meydana gelen zararlar

•

Hırsızlık eylemini gerçekleştirmek amacıyla sigortalı kıymetlerin bulunduğu yere
girilmesi veya bu yerlerin açılması esnasında yapılan tahribat da sigorta
kapsamındadır.
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Hırsızlık poliçeleri, konutlar ve ticari ve sınaî riskler için düzenlenmelerine göre sivil hırsızlık
veya ticari hırsızlık poliçeleri olarak adlandırılabilirler.
Mal mevcutları değişkenlik arz eden depo, ardiye ve antrepolarda bulunan emtia için abonman
hırsızlık poliçesi tanzim edilebilir.
Abonman hırsızlık poliçeleri en az 3 ay, en çok 1 yıl için düzenlenebilir.
Sigorta Kapsamı Dışında Kalan Haller
•

Savaş, istila, düşman hareketleri, iç savaş, ihtilal, ayaklanma ve askeri hareketlerden
yararlanılarak yapılan hırsızlık, yağma ve bu suçlara teşebbüsten kaynaklanan
zararlar,

•

Herhangi bir nükleer yakıttan veya nükleer yakıtın yanması sonucu nükleer
artıklardan ya da bunların gerektirdiği askeri ve inzibati tedbirlerden yararlanılarak
yapılan, hırsızlık, yağma ve tahribat an sigortalı şeyler üzerinde yapılacak
tasarruflardan yararlanılarak yapılan hırsızlık, yağma veya bu suçlara teşebbüsten
kaynaklanan zararlar,

•

Sigortalıyla birlikte yaşayan veya birlikte oturan kimseler tarafından yapılan
hırsızlık ve tahribat,

•

Hırsızların neden olacağı yangın, infilak ve dahili su zararları,

•

Envanter açıkları.

6.1.1. Kasa Hırsızlık Sigortası
Sigortanın Kapsamı
Bu sigorta bankalarda, ticarethane ve diğer işletme konutlardaki poliçede, ağırlığı, boyutları ve
bulunduğu yer yazılı kasalarda bulunan paranın ve sair kıymetlerin ve eşyanın her türlü
hırsızlığını ve hırsızlığa teşebbüs esnasında sigortalı kasa muhteviyatına veya kasaya yapılacak
zıya ve hasarları teminat altına alır.
Kasa muhteviyatının nakit ve kıymetli evrak olarak dökümü poliçede gösterilir. Konutlarda
bulunan kasalar için, mücevherat ve benzeri kıymetli eşya için teminat verilebilir.
Ticarethanelerdeki kasalarda bulunan nakit için kasa hareketini gösteren düzenli bir kasa
defterinin tutuluyor olması esastır.
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6.1.2. Taşınan Para Sigortası
Sigortanın Kapsamı
Şehir sınırları içinde veya şehirlerarası para nakliyle ilgili olarak yapılan bu sigorta ile özellikle
bankalardan işletmelere veya işletmelerden bankalara; işletmelerin birbirileri ile veya
bankaların şubeleri arasında yaptıkları para ve benzeri kıymetlerin nakli esnasında;
•

Üçüncü kişiler tarafından silahla tehdit, tecavüz veya zor kullanmak suretiyle vaki
olacak gasp ve hırsızlık

•

Herhangi bir araç ile nakli sırasında aracın kazaya uğraması veya yanması sonucu
meydana gelebilecek zıya ve hırsızlık

•

Nakil esnasında bilinmeyen nedenler sonucu oluşacak kayıplar

teminat altına alınır.
Para ve/veya kıymet nakliyle görevlendirilen personelin suiistimali ayrı bir sigorta konusu
olmakta ve bu sigortanın dışında kalmaktadır.

6.1.3. Emniyeti Suistimal Sigortası
Sigortanın Kapsamı
Bu poliçe ile sigortacı, sigortalının emrinde ve hizmetinde çalıştırdığı adı, soyadı, görevi
poliçede yazılı kişi veya kişilerin sigortalıya ait para ve kıymetli evrakını veya para ile
ölçülebilen mallarını çalmak, zimmetine geçirmek, hile dolandırıcılık veya sahtekârlık yoluyla
bunlara sahip olmak suretiyle yapacakları güveni kötüye kullanma halleri sonucunda
uğrayacağı zararı poliçede yazılı limitlere kadar temin eder.
Emniyeti Suistimal Sigortasında tazminatın ödenebilmesi için;
•

Emniyeti suistimalin, poliçe süresi içinde ve emniyeti suistimal yapan kimse
tarafından iş yerinde aralıksız bir şekilde çalıştığı süre içinde yapılmış olması,

•

Emniyeti suistimalin, bu fiili işleyen kimsenin ölümü, işten çıkarılması veya
emekliye ayrılması hallerini takip eden en geç altı ay ve her halükarda poliçenin
sona erme tarihini izleyen üç ay içerisinde ortaya çıkmış olması

Gereklidir.
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Uygulamalar
1)
Ahmet Bey’in ev eşyalarını 100.000 TL bedelle hırsızlık riskine karşı sigortalatmış,
ancak ek teminatlar kapsamında yer alan riskleri satın almamıştır. Ahmet Bey daha sonra
yazlıktaki evine tatile gitmiş ve üç ay yazlığında kalmıştır. Tatile gittikten 45 gün sonra
Ahmet Bey’in evine hırsız girmiş 50.000 TL değerinde eşya çalmıştır. Çalınan mallar sigorta
teminatının içinde midir?
Cevap: Hayır. Ahmet Bey’in evi 30 günü aşkın süreyle boş kaldığı ve sigorta
söz1eşmesinde gösterilen yerlerin içinde ara1ıksız 30 günden fazla kimse bulunmaması
halinde sigortacının tazminat yükümlülüğünün doğmaması nedeniyle Ahmet Bey’in zararı
sigortacı tarafından karşılanmayacaktır. Ancak, Ahmet Bey, ek teminatlar içinde yer alan
sigorta söz1eşmesinde gösterilen yerlerin içinde ara1ıksız 30 günden fazla kimse
bulunmaması hali için teminat almış olsaydı zararı sigortacı tarafından karşılanacaktı.
2)
Ahmet Bey ticarethanesinin kasasında bulunan 50.000TL’sını bir çantaya koyarak
otomobille bankaya yatırmak için yola çıkmış, ancak yolda bir trafik kazasına karışmıştır.
Kaza nedeniyle ortaya çıkan kargaşa içinde otomobilde bulunan çanta hırsız veya hırsızlar
tarafından çalınmıştır. Ahmet Bey’in zararı sigortacı tarafından karşılanır mı?
Cevap: Ahmet Bey eğer taşınan para için Taşınan Para Sigortası yaptırmışsa karşılaştığı
zarar sigortacı tarafından ödenir.
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Uygulama Soruları
1)

Hırsızlık suçu hangi kanunun konusunu teşkil eder?

2)
Hırsızlık sigortası nedir? Kimler nerede bulunan mallar için hırsızlık sigortası
yaptırabilir. Araştırın.
3)
Hırsızlık sigortalarında ‘Ek Sözleşme ile Teminat Kapsamına Dahil Edilebilecek
Haller’ nelerdir? Araştırın.
4)

Hırsızlık sigortalarının türevleri arasında hangi sigorta türleri yer almaktadır?

5)
Sigortalının emrinde ve hizmetinde çalıştırdığı kişi veya kişilerin sigortalıya ait para
ve kıymetli evrakını veya para ile ölçülebilen mallarını çalmak, zimmetine geçirmek, hile
dolandırıcılık veya sahtekârlık yoluyla bunlara sahip olmak suretiyle yapacakları güveni
kötüye kullanma hallerini teminat altına alan sigorta türü hangisidir? Araştırın.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu Bölümde; ‘Hırsızlık Sigortaları’nı ele alarak, Genel Şartlar çerçevesinde hangi
hallerin teminat kapsamına alındığını, ek teminatların neler olduğunu ve teminat dışında kalan
halleri gördük.
Daha sonra hırsızlık sigortasının türevleri olan;
•

Kasa Hırsızlık Sigortası

•

Taşınan Para Sigortası

•

Emniyeti Suistimal Sigortasını

ele alarak teminat kapsamlarını öğrendik.
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Bölüm Soruları
1) Aşağıdakilerden hangisi hırsızlık suçunun unsurlarından değildir?
A) Malın başkasına ait olması
B) Taşınabilir olması
C) Malın sahibinin (zilyedinin) rızasının bulunması
D) Malın alınması
E) Malın bulunduğu yerden faydalanmak amacıyla alınması

2) Aşağıdakilerden hangisi hırsızlık sigortası ile teminat altına alınamaz?
A) Poliçede gösterilen yerlerde bulunan kıymetlerin, bu yerlerden taşınması ve bu
yerlerin dışındaki adreslerde tutulması
B) Grev, lokavt, kargaşalık ve bunların gerektirdiği askeri ve inzibati hareketler
C) Yangın, yıldırım, infilak, deprem, yanardağ püskürmesi, Sorumluluk Sigortası
D) Savaş, istila, düşman hareketleri, iç savaş, ihtilal, ayaklanma ve askeri
hareketlerden yararlanılarak yapılan hırsızlık
E) Sigortalının hizmetinde bulunan kimselerce yapılan hırsızlık ve tahribat

3) Aşağıdakilerden hangisi hırsızlık abonman poliçeleri için doğrudur?
A) Abonman hırsızlık poliçeleri en az 6 ay, en çok 1 yıl için düzenlenebilir
B) Abonman hırsızlık poliçeleri en az 3 ay, en çok 1 yıl için düzenlenebilir.
C) Abonman hırsızlık poliçeleri en az 3 ay, en çok 6 ay için düzenlenebilir
D) Abonman hırsızlık poliçeleri en az 3 ay, en çok 2 yıl için düzenlenebilir
E) Abonman hırsızlık poliçeleri en az 6 ay, en çok 2 yıl için düzenlenebilir.

137

4) Aşağıdakilerden hangisi Taşınan Para Sigortası kapsamında değildir?
A) Üçüncü kişiler tarafından silahla tehdit etmek suretiyle yapılan hırsızlıklar
B) Herhangi bir araç ile nakli sırasında aracın kazaya uğraması sonucu meydana gelen
hırsızlıklar
C) Herhangi bir araç ile nakli sırasında aracın yanması sonucu meydana gelen hırsızlıklar
D) Nakil esnasında bilinmeyen nedenler sonucu oluşacak kayıplar
E) Envanter açıkları

5) Aşağıdakilerden hangisi sigortalının emrinde kişi veya kişilerin sigortalıya ait para ve
kıymetli evrakını veya para ile ölçülebilen mallarını çalmak, zimmetine geçirmek, hile
dolandırıcılık veya sahtekârlık yoluyla bunlara sahip olmak suretiyle yapacakları güveni
kötüye kullanma halleri sonucunda uğrayacağı zararı temin eden sigorta türüdür?
A) Emniyeti suistimal sigortası
B) Güvence sigortası
C) Taşınan para sigortası
D) Kasa hırsızlık sigortası
E) Hırsızlık sigortası

Cevap Anahtarı:
1)C 2)D 3)B 4)E

5)A
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7. OTO DIŞI KAZA SİGORTALARI (CAM KIRILMASI)
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
7.1. Bu Bölümde; ‘Oto Dışı Kaza Sigortaları’ başlığı altında ‘Cam Kırılması Sigortaları’
ile ‘Hukuksal Koruma Sigortaları’ ve onun türevleri olan;
•

Motorlu Araca Bağlı Hukuksal Koruma Sigortası

•

Sürücü Hukuksal Koruma Sigortası

•

Taşınmaz Mala Ait Hukuksal Koruma Sigortası

•

Kişi-Aile Hukuksal Koruma Sigortasını

7.2. Her birini Genel Şartlar çerçevesinde inceleyerek; hangi risklerin teminat altına
alındığını, bu teminatlara ilaveten hangi risklerin teminata dahil edilebileceğini ve teminat
dışında kalan halleri irdeleyeceğiz.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)
Oturduğunuz evdeki camlar ile aynaların kırılmasını teminat altına alan bir sigorta türü var
mıdır? Araştırın.
2)
Yangından, infilaktan, yıldırımdan ve söndürme ve kurtarma hareketlerinden kaynaklanan,
sigortalı cam ve aynaların bulunduğu bina ve mahallerde yapılan inşaat ve tadilat sonucu camların
kırılması halinde ortaya çıkan zarar ve ziyan talepleri teminat kapsamına alınabilir mi? Tartışın.
3)

Hukuksal Koruma Sigortaları hangi finansal kayıplara karşı yapılmaktadır? Araştırın.

4)
Bir aracın kullanılmasına bağlı olarak ortaya çıkacak uyuşmazlıklarla ilgil olarak teminat
veren sigorta hangisidir? Araştırın.
5)

Kişi-Aile Hukuksal Koruması Sigortası ile kimler için teminat verilmektedir? Tartışın.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Cam Kırılması Sigortaları

Ticari firmalarla, kurumların
ve şahısların evlerininde,
işyerlerinde
bulunan
pencere, vitrin, kapı, masa
camları ile aynaların ve ışıklı
reklam levhalarının kırılması
sonucu
ortaya
çıkacak
zararın
teminat altına
alınabileceği hakkında bilgi
edinilmesi.

Cam Kırılması Sigortası
Genel Şartlarının analiz
edilmesi sonucunda ortaya
çıkacak zararın giderilmesi
konusunda bilgi kazanımı

Her hangi bir dava nedeniyle
davalı veya davacı sıfatıyla
hareket eden kişinin bu dava
Koruma
nedeniyle
karşılaşacağı
masrafların sigorta teminatı
altına
alınabileceği
konusunda bilgi edinilmesi

Hukuksal Koruma Sigortası
Genel Şartlarının analiz
edilmesi sonucunda ortaya
çıkacak zararın giderilmesi
konusunda bilgi kazanımı

Hukuksal
Sigortaları

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği
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Anahtar Kavramlar
•

Cam kırılması

•

Hukuksal Koruma

•

Motorlu Araca Bağlı ve Sürücü Hukuksal Koruma Sigortası

•

Sürücü Hukuksal Koruma Sigortası

•

Kişi-Aile Hukuksal Koruması
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Giriş
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7.1. Cam Kırılması Sigortaları
Ticari firmalarla, kurumların ve şahısların evlerinin, işyerlerinin ve yazıhanelerinin poliçede
belirtilen pencere, vitrin, kapı, masa camları ile aynaların ve ışıklı reklam levhalarının kırılması
sonucu, sigortalının uğrayacağı zararlara karşı teminat veren bir sigorta türüdür.
Sigortacı bu sigorta ile ticari firmalarla, kurumların ve şahısların evlerinin, işyerlerinin ve
yazıhanelerinin poliçede belirtilen pencere, vitrin, kapı, masa camları ile aynaların ve ışıklıışıksız reklam levhalarının kırılması sonucu, sigorta ettirenin uğrayacağı zararları karşılar.
Poliçede gösterilen cam ve aynaları kırılma neticesinde uğrayacakları zararlara karşı teminat
verilmektedir.
Başka bir poliçe ile teminat altına alınmamış olması kaydıyla yangından, infilaktan, yıldırımdan
ve söndürme ve kurtarma hareketlerinden kaynaklanan, sigortalı cam ve aynaların bulunduğu
bina ve mahallerde yapılan inşaat ve tadilat nedeniyle meydana gelen, cam ve aynaların
üzerinde bulunan süs ve yazıların bozulması ve Grev, Lokavt, Kargaşalık ve Halk Hareketleri
sonucunda meydana gelen zarar ve ziyan talepleri ek sözleşme ile teminat kapsamına
alınmaktadır.
Sigortalı cam ve aynaların bulunduğu bina ve mahallerin çökmesi, yıkılması bunların yerlerine
konulması ve takılması veya yerlerinden çıkarılması, kaide ve çerçevelerinde yapılan tamirler,
yerlerinin değiştirilmesi ve nakilleri esnasında meydana gelecek hasarlar, satıhlarında meydana
gelen çizilmeler ile kaide ve çerçevelerinin ayıp ve kusurları neticesinde sigortalı cam ve
aynalarda harici bir tesir olmaksızın meydana gelen hasarlar sonucu ileri sürülecek tazminat
talepleri teminat dışındadır
Aksine Sözleşme Yoksa Teminat Dışında Kalan Haller
Aksine sözleşme yoksa aşağıdaki haller sigorta teminatı dışındadır:
•

Başka bir sigorta ile temin edilmemiş olmak şartıyla yangından, yıldırımdan,
infilaktan ve bir yangında söndürme ve kurtarma hareketlerinden husule gelen ziya
ve hasarlar,

•

Sigortalı cam ve aynaların bulunduğu bina ve mahallerde yapılan inşaat ve tadilat
dolayısiyle husule gelen ziya ve hasarlar,

•

Cam ve aynaların kırılması dolayısıyla üzerinde bulunan tezyinat ve yazıların
bozulmasından husule gelen ziya ve hasarlar,

•

Grev, lokavt, kargaşalık ve halk hareketlerinin ve bunların gerektirdiği askeri ve
inzibati hareketlerin sebep olduğu bütün ziya ve hasarlar.

•

Terörle Mücadele Kanununda belirtilen terör eylemleri ve bu eylemlerden doğan
sabotaj ile bunları önlemek ve etkilerini azaltmak amacıyla yetkili organlar
tarafından yapılan müdahaleler sonucunda meydana gelen zararlar.
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Teminat Dışında Kalan Haller
Aşağıdaki haller sigorta teminatı dışındadır:
•

Sigortalı cam ve aynaların bulunduğu bina ve mahallerin yıkılması ve çökmesi
(inhidam).

•

Sigortalı cam ve aynaların yerlerine konması, takılması veya yerlerinden
çıkarılmasıyla kaide ve çerçevelerinde yapılan tamirler ve yerlerinin değiştirilmesi
ve nakilleri esnasında vukua gelecek ziya ve hasarlar.

•

Sigorta ettiren veya kendisiyle birlikte ikamet eden ailesi efradı ve müstahdemleri
tarafından kasten ika olunacak ziya ve hasarlar.

•

Sigortalı cam ve aynaların satıhlarında meydana gelecek çizilmeler ve sıçrak
halinde kopmalar,

•

Kaide ve çerçevelerinin ayıp ve kusurları neticesinde sigortalı cam ve aynalarda
harici bir tesir olmaksızın meydana gelecek ziya ve hasarlar,

•

Zelzele, seylâp, su basması, yanardağ indifaı neticesinde sigortalı cam ve aynalarda
meydana gelen ziya ve hasarlar,

Teminat Dışında Kalan Haller
•

Harp, her türlü harp olayları, istila, yabancı düşman hareketleri muhasamat (harp
ilan edilmiş olsun olmasın) iç harp, ihtilal, isyan, ayaklanma ve bunların
gerektirdiği inzibati ve askeri hareketler sebebiyle meydana gelen bütün ziya ve
hasarlar,

•

Herhangi bir nükleer yakıttan veya nükleer yakıtın yanması sonucu nükleer
artıklardan veya bunlara atfedilen sebeplerden husule gelen bütün ziya ve hasarlar,

•

Kamu otoritesi tarafından sigortalı cam ve aynalar üzerinde yapılacak tasarruflar
sebebiyle meydana gelen bütün zıya ve hasarlar.

•

Terörle Mücadele Kanununda belirtilen terör eylemleri ve bu eylemlerden doğan
sabotaj sonucunda oluşan veya bu eylemleri önlemek ve etkilerini azaltmak
amacıyla yetkili organlar tarafından yapılan müdahaleler sonucu meydana gelen
biyolojik ve/veya kimyasal kirlenme, bulaşma veya zehirlenmeler nedeniyle
oluşacak bütün zararlar.
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7.2. Hukuksal Koruma Sigortası
Sigortalının üçüncü kişilere veya üçüncü kişilerin sigortalıya karşı açmış oldukları Hukuk
davalarında, sigorta kapsamına giren haller doğrultusunda sigortalının bu davaya ilişkin
harcamalarının temin edildiği sigorta türüdür.
Teminatın Kapsamı
Bu teminat ile sigortalının taraf olduğu ve bu sigortada saptanan konular kapsamındaki
hukuksal uyuşmazlıkların giderilmesinde vekâlet ücreti, dava masrafları, hakem ücreti, teminat
akçesi, icra masrafı, temyiz masrafı, karar düzeltme masrafları karşılanır.
Sigortacı bu sigorta ile sigorta ettirenin taraf olduğu konular dâhilindeki sözleşmeler ya da
mevzuattan doğan hak ve yükümlülükleriyle ilgili olan hukuki uyuşmazlıkların sulh yahut ilgili
yargılama usulleri çerçevesinde giderilmesi, hukuksal çıkarların korunması için yapılan gider
ve diğer edimleri güvence altına alır.
Sigortanın konusu uyuşmazlıktır. Bu sigorta ile sigortacı, sigorta ettirenin uyuşmazlığa bağlı
olarak doğan zararını gidermek veya azaltmak maksadı ile hak arama, savunma durumunda
masraf yapma zorunluluğu riskini üstlenir.
Dikkat Edilecek Hususlar:
•

Sigortalı, avukatını kendisi seçer. Sigortacı, sigortalıya avukatın seçimi konusunda
herhangi bir öneride bulunamaz.

•

Sigortalı tarafından gerçekleştirilen ve suç teşkil eden fiilin, kasıtlı, önceden
planlanmış olmaması; sigortalının söz konusu suçu elinde olmayarak işlemiş olması
gerekmektedir.

•

Ticaret hukukuna giren uyuşmazlıklar teminat dışında olup, sigortalının kasten
işlediği iddia olunan bir suç dolayısıyla hukuksal koruma, sigortalının bu suçu
kasten işlediğine ilişkin mahkeme kararının kesinleşmesi ile geçmişe etkili olarak
ortadan kalkar.

Teminatın Kapsamına Giren Haller
•

Yargılama Giderleri,

•

Dava açma harcı, tebligat gideri, bilirkişi gideri, tanık ücretleri, karar harcı,

•

Yargıtay’a başvurma, karar düzeltme giderleri,

•

İcra, haciz, muhafaza, satış giderleri,

•

Ceza davası masrafları,
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•

Kefaletle salıverilme parası,

•

Avukatlık ücreti,

•

Hakem ücretleri,

•

Kanıt tespiti dava masrafları,

Bu sigorta türü ile aşağıda belirtilen haller için teminat verilmektedir;
‘Motorlu Araca Bağlı ve Sürücü Hukuksal Koruma Sigortası’ adı altında motorlu araçların
sahibi, işleteni, kiracısı ya da aracı kullanan sürücüsü, o aracı kullanmasından dolayı meydana
gelen uyuşmazlıklara karşı hukuksal koruma teminatı almış olmaktadır. Örneğin, sigortalının,
arabasıyla kaza sonucu bir kişinin ölümüne neden olması halinde, kendisini mahkemede
savunmak amacıyla yapmış olduğu davaya ilişkin tüm harcamalar, sigortacı tarafından
karşılanmaktadır.
‘Sürücü Hukuksal Koruması’ ile aracı kullanan sürücü teminat altına alınmaktadır.
Sigortacı sigortalıya, poliçede gösterilen kendisi veya başkası adına tescilli araçları sözleşme
veya hukuki statüsü gereği sürücü olarak kullanmasından doğabilecek uyuşmazlıklar için
hukuksal koruma sağlamaktadır.
Sigortalıya poliçede gösterilen taşınmaz malın tamamının veya bir bölümünün poliçede
gösterilmek kaydıyla kiralayanı, kiracısı veya hak sahibi olan diğer kişilere bağlı olarak
doğabilecek uyuşmazlıklar için hukuksal koruma sağlamak amacıyla ‘Taşınmaz Mallara
Bağlı Hukuksal Koruma Sigortası’ yapılmaktadır.
Ayrıca, yine Hukuksal Koruma Sigortası ile, sigortalı ve poliçede açıkça belirtilmiş olan diğer
aile fertlerinin yahut birlikte yaşadığı kimselerin ‘Kişi/Aile Hukuksal Koruma Sigortası’ ile
koruma altına alınması sağlanmaktadır.

7.2.1. Motorlu Araca Bağlı ve Sürücü Hukuksal Koruma Sigortası
Teminatın Kapsamı
Bu sigorta ile motorlu araçların sahibi, işleteni, kiracısı ya da aracı kullanan sürücüsü, o aracı
kullanmasından dolayı meydana gelen uyuşmazlıklara karşı hukuksal koruma teminatı almış
olmaktadır.
Örneğin, sigortalının, arabasıyla kaza sonucu bir kişinin ölümüne neden olması halinde,
kendisini mahkemede savunmak amacıyla yapmış olduğu davaya ilişkin tüm harcamalar,
sigortacı tarafından karşılanmaktadır.
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7.2.2. Sürücü Hukuksal Koruması
Bu genel şartlarda yer alan sürücüden bir aracı kullanan kişi anlaşılır.
Teminatın Kapsamı
Sigortacı sigortalıya, poliçede gösterilen kendisi veya başkası adına tescilli araçları sözleşme
veya hukuki statüsü gereği sürücü olarak kullanmasından doğabilecek uyuşmazlıklar için
hukuksal koruma sağlar.

7.2.3. Taşınmaz Mala Bağlı Hukuksal Koruma Sigortası
Teminatın Kapsamı
Sigortacı sigortalıya, poliçede gösterilen taşınmaz malın tamamının veya bir bölümünün
poliçede gösterilmek kaydıyla kiralayanı, kiracısı veya ayni hak sahibi sıfatlarından biri veya
hepsine bağlı olarak doğabilecek uyuşmazlıklar için koruma sağlar.

7.2.4. Kişi-Aile Hukuksal Koruması
Teminatın Kapsamı
Sigortacı bu sözleşme ile, sigorta ettiren ve poliçede açıkça belirtilmiş olan diğer aile fertleri
yahut birlikte yaşadığı kimselere aşağıda belirtilen esaslar dahilinde hukuksal koruma
sağlamayı temin eder.
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Uygulamalar
1)
Ahmet Bey ev işyerindeki pencere ve vitrin camlarını 10.000 TL bedelle cam
kırılması riskine karşı sadece genel şartlarda belirtilen ana teminatlar çerçevesinde sigorta
ettirerek teminat altına almıştır. Daha sonra binada yapılan tadilat nedeniyle pencere
camlarından bazıları kırılmış ve 3.000 TL’lik bir zarar meydana gelmiştir. Bu durumda
Ahmet Bey’in sigorta şirketinden tazminat talep hakkı doğar mı?
Cevap: Sigortacı Cam Kırılması Sigortası ile poliçede gösterilen cam ve aynaları kırılma
neticesinde uğrayacakları ziya ve hasarlara karşı aşağıdaki şartlarla temin eder. Ancak
sigortalı mahalde yapılacak tadilatlar nedeniyle ortaya çıkacak zararlar ek teminat konusunu
teşkil etmektedir. Ahmet Bey bu konuda ek bir teminat satın almamışsa sigortacının tazminat
yükümlülüğü doğmaz. Aksine sözleşme ile bu durum teminat altına alınabilmektedir.
2)
Ahmet Bey’in otomobili için yaptırdığı Kasko Paket Poliçesinde 10.000TL bedelli
Hukuksal Koruma Sigortası teminatı bulunmaktadır. Ahmet Bey’in aracını kullanması
nedeniyle ortaya çıkacak bir ihtilaf sonunda dava açılırsa, Ahmet Bey bu sigorta ile hangi
teminatlardan yararlanabilecektir?
Cevap: Ahmet Bey bu sigorta ile açılacak dava sonucu karşılaşacağı; yargılama giderleri,
dava açma harcı, tebligat gideri, bilirkişi gideri, tanık ücretleri, karar harcı, Yargıtay’a
başvurma, karar düzeltme giderleri, İcra, haciz, muhafaza, satış giderleri, ceza davası
masrafları, kefaletle salıverilme parası, avukatlık ücreti, hakem ücretleri, kanıt tespiti dava
masraflarına karşı poliçede belirtilen 10.000TL ile sınırlı olmak üzere teminat altındadır.
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Uygulama Soruları
1)

Cam Kırılması Sigortalarının teminat kapsamı dışında kalan haller nelerdir? Araştırın.

2)

Hukuksal Koruma Sigortasının Konusu nedir? Araştırın.

3)
Hangi konularda Hukuksal Koruma Sigortası yapılmaktadır? Arkadaşlarınızla
tartışın.
4)
Bir aracın kullanılması nedeniyle sürücü aleyhine açılacak dava maşrafları hangi
sigorta türü ile teminat altına alınabilir? Araştırın.?
5)
Kişi-Aile Hukuksal Koruma Sigortası ile kimler sigorta teminatı altına alınmıştır?
Araştırın.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde; ‘Cam Kırılması Sigortaları’ başlığı altında, evlerde ve ticarethanelerde
ve diğer yerlerde bulunan camların kırılmaları sonucu doğacak zararların sigorta teminatı alyına
alınabileceğni öğrendik.
Ayrıca, ortaya çıkacak finansal kayıpların ‘Hukuksal Koruma Sigortaları’ ile
sigortalanabileceğinden bahisle, bu sigortanın türevleri olan;
•

Motorlu Araca Bağlı Hukuksal Koruma Sigortası

•

Sürücü Hukuksal Koruması Sigortası

•

Taşınmaz Mala Bağlı Hukuksal Koruma Sigortası

•

Kişi-Aile Hukuksal Koruması Sigortasından

bahsederek, ilgili Genel Şartlar çerçevesinde her bir sigorta türü için verilen teminat
kapsamımı irdeledik.
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Bölüm Soruları
1)

Aşağıdaki sigorta türlerinden hangisi yalnızca cam kırılmasına karşı teminat

verir?
A)

Yangın sigortası

B)

Nakliyat sigortası

C)

Cam kırılması sigortası

D)

Kasko sigortası

E)

Ev sigortası

2)
Cam kırılması sigortalarına aşağıdakilerden hangisi ek sözleşme ile teminat
altına alınamaz?
A)

Yangın, yıldırım, infilak sonucu meydana gelen ziya ve hasarlar

B)
Sigortalı cam ve aynaların bulunduğu bina ve mahallerin yıkılması ve
çökmesi sonucunda ortaya çıkan hasarlar
C)
Sigortalı cam ve aynaların bulunduğu bina ve mahallerde yapılan inşaat
ve tadilat dolayısıyla meydana gelen ziya ve hasarlar
D)
hasarlar
E)

3)

Grev, lokavt, kargaşalık ve halk hareketleri sonucunda ortaya çıkan

Terörist hareketler sonucu ortaya çıkan hasarlar

Aşağıdakilerden hangisi cam kırılması sigortası ile teminat altına alınabilir?
A) Cam ve aynaların kaza sonucu kırılmaları
B) Camların yer değiştirilmesi sırasında meydana gelen hasarlar

C) Sigortalı cam ve aynaların satıhlarında meydana gelecek çizilmeler ve sıçrak
halinde kopmalar
D) Savaş, istila, düşman hareketleri, iç savaş, ihtilal, ayaklanma sırsında
meydana gelen kırılmalar
E) Deprem, su basması sonucu meydana gelen kırılmalar
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4) Aşağıdakilerden hangisi aracı kullanan kişi aleyhine açılacak dava nedeniyle ortaya
çıkacak masrafları teminat altına alır?
A) Araca Bağlı Hukuksal Koruma Sigortası
B) Taşınmaza Bağlı Hukuksal Koruma Sigortası
C) Sürücü Hukuksal Koruma Sigortası
D) Kasko Sigortası
E) Kişi Hukuksal Koruma Sigortası

5) Hukuksal Koruma Sigortaları ile ilgili aşağıdakilerden ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Sigortalı, avukatını kendisi seçemez.
B) Sigortacı, sigortalıya avukatın seçimi konusunda herhangi bir öneride
bulunamaz.
C) Sigortalı tarafından gerçekleştirilen ve suç teşkil eden fiilin, kasıtlı, önceden
planlanmış olmaması gerekir
D) Ticaret hukukuna giren uyuşmazlıklar teminat dışındadır
E) Bu sigorta sigorta süresi içinde meydana gelen olaylar için teminat sağlar

Cevap Anahtarı:
1)C 2)B 3)A 4)C 5)A
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8. YANGIN SİGORTALARI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
8.1. Yangın Sigortacılığında Risk Yönetimi konusu üzerinde duracak ve ‘oksijen,
yanabilen bir madde ve ısı kaynağının bir araya gelmesi ile oluşan kimyasal bir reaksiyon’
olarak tanımlayabileceğimiz ‘Yanma’ olayı ile ‘kontrol altında tutulan dost ateşin kendisine
özgü alanın dışına çıkarak tehlikeli ve tahripkâr hale gelerek düşman ateşe dönüşmesi’ olarak
ifade edebileceğimiz ‘Yangın’ olayını inceleyeceğiz.
8.2. Yangın türlerini dört ana başlık altında sınıflandıracak ve her bir sınıfa giren yangın
türünü ve söndürülme yöntemlerini ele alacağız.
8.3. Yangın sigortası açısından binaların yapı tarzlarına ve kullanım amaçlarına göre
inceleyeceğiz.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Çevrenizde hiç yangın sigortası yaptıran var mı? Varsa niçin sigorta yaptırma nedenlerini
araştırın.
2) Yangın türlerini sınıflandırın.
3) Yangının çıkış nedenlerini irdeleyin.
4) Yangından korunma ve yangın söndürme yöntemleri nelerdir? Araştırın.
5) Oturduğunuz evin yapı tarzı hakkında bilginiz var mı?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Özel

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği
veya

ticari

amaçla kullanılan her türden
bina
Yangın Sigortaları ve

ve

muhteviyatın

kendiliğinden meydana gelen
yangın,

yıldırım,

Yangın
poliçesi
bedelini

satışında

sigortası
poliçe

hesaplayabilmek

müşteriyi ikna

Yangın Sigortalarında Risk
edebilmek
için
infilakın
Yönetimi
gerekli bilgilerin
neden olduğu fiziki
anlatım ve örnekleme yolula
hasarlara
öğrenciye
aktarımının
karşı
teminat
altına sağlanması
alınmasının sağlanması.
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Anahtar Kavramlar
•

Yanma, yangın

•

Yangından korunma

•

Binaların yapım ve kullanım tarzları
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Giriş
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8.2. Yanma ve Yangın
•

Yanma

Yanma; oksijen, yanabilen bir madde ve ısı kaynağının bir araya gelmesi ile oluşan kimyasal
bir reaksiyondur. Diğer bir ifadeyle yanma, belirli maddelerin yüksek derecede oksitlenmesi
olarak tanımlanabilir. Yanmada en önemli olay, yanabilen maddenin oksijenle birleşmesidir.
Yanma olayı insanın iradesi altında başlatılıp, kontrol altında tutulduğu zaman herhangi bir risk
ortaya çıkmaz. Aksine bu yanma olayı ile birçok yararlı sonuçlar elde edilebilir. Ayrıca doğada
insan elinin değmediği pek çok yanma olayı gerçekleşmektedir. İnsanoğlu ilk çağlardan itibaren
ateşle tanışmış ve yanma olayını meydana getiren en önemli unsur olan ateşten (ısı kaynağı)
büyük yararlar sağlamıştır. Ancak ateşin kontrolden çıkması sonucunda meydana gelen
yangınlar yüzünden yine ilk çağlardan itibaren büyük can ve mal kaybına uğranmıştır.
Yanma olayının gerçekleşebilmesi için yanıcı madde, oksijen ve ısının aynı anda bir araya
gelmesi lazımdır. Üçünün aynı anda bir araya gelmemesi halinde yanma gerçekleşmez.
Yanma olayının ortaya çıkabilmesi için yangın üçgeni olarak tanımlayabileceğimiz üçgenin
kurulmuş olması gereklidir.

Yanma= Gerekli miktarda (Isı + Oksijen + Yanıcı madde)
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Yanabilen bir madde belli sıcaklığa kadar ısıtılınca tutuşur ve yanma olayı başlar. Tutuşma,
oksijen kaynağının bulunduğu ortamda gerçekleşir. Yanmanın başladığı sıcaklık noktasına
“tutuşma sıcaklığı” denir. Her bir maddenin yanma, tutuşma, erime, ergime ve buharlaşma
ısıları farklıdır.
Yanma esnasında ortaya ısı enerjisi çıkar. Isı enerjisi birimi kaloridir. 760 mm civa basıncı
altında 1 gr saf suyun sıcaklığını 14,5°C den 15,5°C ye artıran ısı miktarına kalori denir.
•

Tanımlar

Yanma olayıyla ilgili aşağıdaki olarak tanımların bilinmesinde yarar görülmektedir.
•

Dost Ateş; Ateş kendine özgü bir yerde kaldığı sürece dost ateş niteliğindedir.

•

Düşman Ateş; Kendine özgü yerin dışına çıkarsa tehlikeli ve düşman ateş adını alır.
Yangından söz edilebilmesi için, alev ön planda gelen bir nitelik taşımaktadır.
Alevin bulunmadığı hallerde yangında yoktur. Ancak sadece alevin bulunması da
yeterli değildir. Alevin bulunduğu yerin dışına yayılması gerekir

•

Alev; Yanmakta ve yayılmakta olan gazın gözle görülen kısmı,

•

Duman; Tam yanmamış malzeme içindeki karbon ve katran taneciklerinin havaya
yayılarak uçması,

•

İs; Dumanın etrafa yayılması sonucu etrafta bulunan şeyler üzerinde bıraktığı
kirliliğe sebep olan kalıntı.

•

Buhar; genel olarak ısı etkisiyle sıvıların ve bazı katıların dönüştükleri gaz durumu.
Buhar, fizik, kimya ve mühendislikte, buharlaşmış suyu ifade eder. 100 santigrat
derece civarında sıcaklıkta ve standart atmosferik basınçtaki buhar, saftır, saydam
gaz haldedir ve sıvı haldeki sudan 1600 kat daha hacimlidir. Buhar doğal olarak
suyun kaynama noktasından daha sıcaktır. Daha yüksek sıcaklıklardaki buhara
genelde kızdırılmış buhar denir.

•

İnfilak; Maddeyi meydana getiren moleküllerin birbirinden ayrılması ile meydana
gelen gazların aniden patlaması sonucu ortaya çıkan yanmayı ifade eder. Sigorta
tekniğinde infilak, kimyasal infilak ve fiziki infilak olarak iki şekilde
tanımlanmaktadır.

•

Kimyasal İnfilak; bir kimyasal reaksiyon sonucunda ortaya çıkan, gerek gazların
ve gerekse kimyasal maddelerin ani oksidasyonu veya reaksiyona girmeleri veyahut
statik elektrik nedeni ile patlamaya eğilimli tozların infilakı,

•

Fiziki İnfilak; Basınçlı kaplarda buhar, gaz veya sıvı haldeki gazların genleşmesi
ile ani olarak meydana gelen kuvvetin ortaya çıkması sonucu, buhar, gaz veya sıvı
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haldefi gazın içinde bulundeğu kabın çeperini parçalayarak dışarı çıkması ve kabın
iç basıncıyla dış basıncı arasında denge kurulması.
•

Yanıcı Maddeler;

•

Katı Maddeler; Odun, kömür, kağıt, sunta, mukavva, plastik,

•

Sıvı maddeler; Aseton, Etil alkol, Benzin, gaz,

•

Gazlar; Doğalgaz, LPG

•

Yangın

Kontrol altında tutulan ateş yarar sağlar ve kendisine özgü bir yerde kaldığı sürece dost ateş
olarak tanımlanır. Ateş kendisine özgü alanın dışına çıkarsa tehlikeli ve tahripkâr olur ve
düşman ateş adını alır. Dost olmayan bu ateş çevreye yayılma özelliği gösteren alevli ateştir.
Yangın yanma olayının kontrol dışı olarak meydana gelmesi, kendi kendine gelişmesi, eğer
kendisine tahsis edilen bir yer varsa bu yerin dışına çıkması ve genişlemesi suretiyle dost
niteliğini kaybedip düşman niteliği kazanarak tahripkâr hale gelmesidir. Yangından söz
edebilmek için dost olmayan ateşin alevli olması, sigortacılık bakımından önem taşımaktadır.
Sigorta yönünden alevin olmadığı yerde yangından bahsetmek mümkün değildir.
Yangının T.T.K’nda ve Sigorta Genel Şartlarında bir tanımı yapılmamıştır. Genel olarak,
“maddenin ısı ve oksijenle birleşmesi sonucu oluşan yanma reaksiyonunun neden olduğu afet”
olarak tanımlanabilir.

8.2. Yangın Türleri
Yangınlar dört ana sınıf altında incelenirler:
•

A Sınıfı Yangınlar: Katı madde yangınlarıdır. Soğutma ve yanıcı maddenin
uzaklaştırılması ile söndürülebilir.

•

B Sınıfı Yangınlar: Yanabilen sıvı yangınlarıdır. Soğutma (sis halinde su) ve boğma
ile söndürülebilir.

•

C Sınıfı Yangınlar: Petrol gazı, havagazı, hidrojen gibi yanabilen çeşitli gazların

yanmasıyla oluşan yangınlardır. Kuru kimyevi toz kullanılarak söndürülür.
•

D Sınıfı Yangınlar: Metallerin, hafif metallerin ve alaşımlarınyanmasıyla meydana
gelen yangınlardır. Kuru kimyevi toz ve kum kullanılarak söndürülür.
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8.3. Yangının Çıkış Nedenleri
Yangınlar, koruma önlemlerinin alınmaması, ihmal, bilgisizlik, kaza, sabotaj, kundaklama,
doğa olayları, sirayet gibi çeşitli nedenlerle meydana gelirler. Bu nedenlere karşı alınacak
tedbirlerle yangınların önüne geçilmeye çalışılmaktadır.
Yangının çıkış nedenlerini aşağıdaki şekilde formüle etmek mümkündür.

TF = ƒ { m,i,d,t,h,te,e }

TF

Toplam Yangın ve İnfilak Riski

M

Malzeme

i

Tutuşma Nedenleri

d

Malzemenin Dağılımı

t

Zaman

h

İnsan faktörü

te

Teknik Nedenler

e

Çevre etkileri

Bu formülde yer alan etkenlerin her biri yangının şiddetini etkilemektedir

8.4. Yangından Korunma ve Söndürme Yöntemleri
Yangınlar; su ile soğutma, yanıcı maddeyi dağıtma, örtme, boğma, yanıcı maddenin ortadan
kaldırılması kum ile örtme, kuru kimyevi tozların ve köpük kullanılması gibi yöntemlerle
söndürülür.
Yangına karşı alınmış korunma yöntemeleri ile yangın daha başlamadan söndürülebilmektedir.
Korunma yöntemlerinin başında yangınla mücadele eğitimi gelir. Düzgün depolama, ateşle
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yaklaşmama, sigara içme yasağı, düzenli bekçi kontrolü, yangın söndürme istasyonlarının
oluşturulması, muntazam bakım, duşlama sistemi duman dedektörü,
yangın duvarları, yangın tüplerinin kullanılması gibi yöntemlerle yangından korunmaya
çalışılmaktadır.
Taşınabilir Söndürme Donanımı;
•

Su ve Kum Kovaları

•

Köpüklü Söndürücüler

•

Kimyasal Tozlu Söndürücüler

•

Karbondioksitli Söndürücüler

Sabit Tesisler;
•

Hidrantlar ve Yangın Muslukları Şebekesi

•

Sprinkler Donanımı

•

Karbondioksitli Söndürme Sistemi

- Kontrol İstasyonu
- Karbondioksit Tüp Odası
•

Köpük Donanımı

•

İtfaiye İstasyonu

Ayrıca bir tesisteki yangın yükünün belirlenmesi açısından kullanılan yapı malzemeleri de
önem taşımaktadır.
•

Yangın Yükü. Bir yapı bölümünün içinde bulunan yanıcı maddelerin kütleleri ile ısı
değerleri çarpımlarının toplamının plandaki toplam alana bölünmesi ile elde edilen
büyüklük.

•

Yangın Duvarı: İki ayrı bina arasına konup yangının ilerlemesini ve yayılmasını,
tanımlanan süre için durduran elemandır.

•

Yangın Bölmesi: Bina içinde, yangının ilerlemesi ve yayılmasını tanımlanan süre için
durduran, yatay ve düşey elemanlardır.
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•

Yangın Sığınağı: Bir yangın çıkması halinde itfaiye yangın mahalline gelene kadar
geçen süre içinde insanların yangından korunabileceği en az 90 dakika yangına
dayanıklı yangın elemanlarıyla korunmuş çıkış yolu ile bağlantılı korunma yerleridir

8.5. Yangın Yönünden Yapı Malzemeleri:
•

Yanabilirlik ve Yangına Mukavemet

Yüksek sıcaklıkta dışa ısı vermeyip içe ısıveren maddeler en güvenli maddelerdir. Bu maddeler
Beton, Tuğla, Amyant, Alçı, Çelik ve Taş gibi malzemeler yanmaz malzemelerdir. Dışa
ısıveren maddeler yanabilir türdendir.
Yanmaz madeni malzemelerden Çelik+500°C sıcaklıkta özelliğini %50 oranında kaybeder.
Alüminyum + 657°C, Kurşun 335°C, Bakır 1093 °C erirler. Cam 800 °C de erir tazyikli su ile
kırılır.
Tuğla yangına karşı direnci yüksek malzemelerdendir. 4 saat yangına dayanabilmektedir. Beton
yangına direnci en yüksek yanmayan, gaz çıkartmayan, tutuşmayan bir malzemedir. 6 saat
yangına dayanır.
2cm. kalınlığında ahşap bir kapı yangına 8 dakika, 4.7cm. kalınlığında ahşap bir kapı yangına
40 dakika dayanır.
Beton, yangına direnci en yüksek olandır. Beton, yanıcı gaz çıkarmayan ve özellikle
tutuşmayan malzemedir. 20cm. kalınlığında beton duvar yangına 6 saat dayanır.
Tuğla, yangına direnci yüksektir. 2.2cm. kalınlığında tuğla duvar yangına 4 saat dayanır.
•

Kolay Tutuşabilirlik

Kolay tutuşabilen malzeme sigara, kibrit gibi küçük bir ateşin düşmesiyle bir anda tutuşarak
alev alan türdendir. Yangının etrafa çabuk yayılmasına sebep olur
•

Isı Yayma

Yanan maddelerin çıkardığı ısı yangınların büyümelerine ve yayılmalarına yardımcı olduğu
için çok dikkat edilmesi gerekmektedir.
•

Duman ve Zehirli Gaz Yayma

Yanma esnasında çıkan insan sağlığı için zararlı zehirli gazlar yangınlarda kurtarma ve
söndürmeyi büyük oranda zorlaştırmaktadır.

8.6. Binaların Yapı ve Kullanım Tarzı
Yangın riskine maruz bulunan binaların yapı ve kullanım tarzı, yangın sigortalarında önem
arzetmektedir.
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8.6.1. Binaların Yapı Tarzı
Binalar, yapı tarzlarına göre üç ana grupta toplanmışlardır.
•

Tam Kagir Yapı Grubu: Dış ve iç duvarları ile tavan ve tabanları beton, taş tuğla veya
briket gibi yanma malzeme ile yapılmış olan binaları ihtiva eder. (Tavanı çelik
konstrüksiyon ve üzeri eternit veya madeni levha gibi yanmaz malzeme ile kaplı olan
yapılar da bu grup içinde değerlendirilecektir.) Yangına çok dayanıklı olması için
binaların yanmaz kum, çakıl, çimento, beton, tuğla gibi malzemelerle yapılmış taşıyıcı
duvarlara, içi dolu tuğla beton duvar ve kolonlara (bu duvarların 24 cm genişliğinde
olması gerekir), asgari 10 cm genişliğinde tavanlara, iç duvarları delikli tuğla olanların
asgari 14 cm genişliğe sahip olmalısı gereklidir. Bu tür yapılar yangına karşı 90-120
dakika dayanıklılık gösterir.

•

Adi Kagir Yapı Grubu: Dış duvarları beton, taş, tuğla, briket ve madeni levhalardan
olup tavan ve tabanları ahşap, çatısı kiremit, eternit veya madeni levhalar gibi yanmaz
maddeler ile örtülü bulunan binalar ile çatısı ve direkleri madeni olan sundurmaları
ihtiva eder. Bu tür yapılar yangına karşı dayanıklı olmayıp 30-60 dakikalık yangın
önleyici sınıfına dahil edilir.

•

Kagir Olmayan Yapı Grubu: Yukarıdaki gruplara girmeyen ve ahşap, çatma, bağdadi
ve kerpiç gibi yangına mukavemeti daha az olan binaları ihtiva eder.

8.6.2. Binaların Kullanım Tarzı
Binaların kullanım amaçları da fiyatlandırmada etken unsur olmaktadır. İçinde gösterilen
faaliyetlere göre kullanım amaçları bakımından binalar 3 grupta incelenir.
•

Sivil Rizikolar: Üretim ve satış amacı ile kullanılmayan, sadece mesken olarak
kullanılan binalar ve içindeki muhteviyat sivil rizikodur. Ancak devlet daire ve
kurumları ile belediyelerin sahibi bulundukları ve sadece büro olarak kullandıkları
yerler ve ibadethaneler de sivil riziko sayılır.

•

Ticari Rizikolar: Satış ve ticari amaçla kullanılan bina ve muhteviyatı ticari rizikodur.

•

Sınai Rizikolar: Fabrika ve imalathaneler gibi üretim amacı ile kullanılan yerler ise
sınai rizikodur.
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Uygulamalar
1)
Ahmet Bey 1.000.000. TL değerinde ahşap bir ev satın almıştır. Satın aldığı evin
yanında bir tüp gaz bayii bulunmaktadır. Ahmet Bey yeni satın aldığı ahşap evini yangına
karşı riskine sigortalatmak için sigorta acentesine başvurmuştur. Siz sigortacı olsaydınız bu
evi sigorta etmek ister miydiniz? Sigortalayacak olsaydınız Ahmet Bey’den hangi şartları
yerine getirmesini isterdiniz?
Cevap: Evin yapım tarzı yangın riskine çok açık, kâgir olmayan yapı grubu içinde yer
almaktadır. Bu binalar, ahşap, çatma, bağdadi ve kerpiç gibi yangına mukavemeti daha az
olan binalardandır. Diğer taraftan Ahmet Bey’in evinin hemen bitişiğinde yangın riskini
arttıran bir tüp gaz bayii bulunmaktadır. Meydana gelebilecek bir yangının şiddeti yüksek
olacak ve büyük bir zarar doğabilecektir. Bu durumları göz önünde bulunduran sigortacı
böyle bir binaya sigorta teminatı vermekte çok istekli olmayabilir. Ancak evin konut olarak
kullanılması, içinde bir üretim yapılmamasını dikkate alındığında yüksek koruma
tedbirlerinin alınması, muafiyetlerin ve fiyatın yükseltilmesi koşuluyla sigorta teminatı
verilebilmesi mümkündür.
2)
Oturduğunuz evin yangın risklerine karşı durumu hakkında hiçbir araştırma yaptınız
mı? Evinizin yangına karşı sigortası var mı? Evinizde yangına karşı hangi tedbirleri aldınız?
Sigortacı olsaydınız oturduğunuz evi yangına karşı sigortalar mıydınız?
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Uygulama Soruları
1)
Yanma ve
Araştırın.

yangın kavramlarını açıklayın. Her yanma olayı bir yangın mıdır?

2)

İnfilak nedir? Fiziki ve kimyasal infilaki açıklayın.

3)

Yangından korunma ve yangın söndürme yöntemleri nelerdir?

4)

Bir okulda bulunması gereken taşınabilir yangın donanımı ne olmalıdır?

5)

Sınai bir tesiste bulundurulması gerekli sabit yangın donanımı ve tesisler

6)

Yangın yükü nedir? Nasıl hesaplanır?

7)

Binaları yapı tarzı ve kullanım tarzı itibariyle inceleyin.

8)

Tam kagir grubunda yer alan binaların özellikleri nelerdir?

nelerdir?

9)
İbadethaneler ve sadece büro olarak kullanılan belediye binaları, kullanım tarzı
itibariyle hangi bina grubu içinde yer alır?
10)

Sivil rizikolar içinde yer alan binalar hangileridir?

169

Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde, ‘Yangın Sigortacılığında Risk Yönetimi’ başlığı altında ‘yanma’ ve ‘yangın’
kavramlarını inceledik ve bu çerçevede;
Yanmanın oksijen, yanabilen bir madde ve ısı kaynağının bir araya gelmesi ile oluşan kimyasal
bir reaksiyon olduğunu, yanma olayının gerçekleşebilmesi için yanıcı madde, oksijen ve ısının
aynı anda bir araya gelmelerinin gerektiğini ve üçünün aynı anda bir araya gelmemesi halinde
yanma olayının gerçekleşmeyeceğini,
Kontrol altında tutulan ve yarar sağlayan dost ateşin kendisine özgü alanın dışına çıkması ve
tahripkâr hale gelmesiyle düşman ateş durumuna, bir diğer ifadeyle Yangına dönüştüğünü
öğrendik.
Ayrıca yangınların;
•

A Sınıfı Yangınlar

•

B Sınıfı Yangınlar

•

C Sınıfı Yangınlar

•

D Sınıfı Yangınlar

olmak üzere sınıf altında incelendiklerini gördük.
Taşınabilir ve sabit yangın söndürme donanım ve tesislerini inceledikten sonra, yangın
sigortacılığı ve fiyatlandırılması için önem arz eden bir diğer konu olarak, binaları yapım
tarzlarına ve kullanım amaçlarına uygun olarak sınıflandırdık. Buna göre binaları;
Yapı Tarzları bakımından;
•

Tam Kâgir Yapı Grubu

•

Adi Kâgir Yapı Grubu

•

Kâgir Olmayan Yapı Grubu

Kullanım Tarzları bakımından ise;
•

Sivil Rizikolar

•

Ticari Rizikolar

•

Sınai Rizikolar

olmak üzere gruplandırarak, ayrı ayrı inceledik.
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Bölüm Soruları
1) Oksijen, yanabilen bir madde ve ısı kaynağının bir araya gelmesi ile oluşan kimyasal
reaksiyona ne ad verilir?
A) Kimyasal İnfilak
B) Fiziksel İnfilak
C) Yangın
D) Yanma
E) Duman

2) Aşağıdaki ifadelerden hangisi basınçlı kaplarda buhar, gaz veya sıvı haldeki gazların
genleşmesi ile ani olarak meydana gelen kuvvetin ortaya çıkması sonucu, buhar, gaz
veya sıvı haldefi gazın içinde bulunduğu kabın çeperini parçalayarak dışarı çıkması
ve kabın iç basıncıyla dış basıncı arasında denge kurulması halini tanımlamaktadır?
A) Yangın
B) Kimyasal İnfilak
C) Fiziksel İnfilak
D) Duman
E) Patlama

3) Isı etkisiyle sıvıların ve bazı katıların dönüştükleri gaz durumu aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Alev
B) Duman
C) Kurum
D) İs
E) Buhar
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4) Yangından Korunma ve Söndürme Yöntemleri çerçevesinde aşağıdakilerden hangisi
sıvı yangınlarının söndürülmesinde kullanılmaz?
A) Boğma
B) Örtme
C) Su ile soğutma
D) Kuru kimyevi tozların
E) Köpük kullanılması

5) Üretim amacıyla kullanılmayan, sadece mesken olarak kullanılan binalar
aşağıdakilerden hangi bina grubuna girer?
A) Sivil Rizikolar
B) Ticari Rizikolar
C) Sınai Rizikolar
D) Atölyeler
E) Depolar

Cevap Anahtarı:
1)D

2)C

3)E

4)C

5)A
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9. YANGIN SİGORTALARI (DEVAMI)
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
9.1. Bu bölümde önce ‘Yangın Sigortası Genel Şartları’ üzerinde duracak ve başta;
•

Sigortanın Konusu ve Kapsamı,

•

Teminat altına alınan riskler,

•

Aksine sözleşmeyle temine altına alınabilecek riskler,

•

İstisna edilen riskler ve

•

Tazminatla ilgili uygulamalar

olmak üzere genel şartların önemli maddelerini irdeleyeceğiz.
9.2.Yangın sigortalarında risk kabul politikalarını inceleyecek; sigorta şirketlerinin
yangın sigortalarına konu edilebilecek riskleri düşük risklerden başlayıp çok ağır risklere kadar
gruplara ayırarak değerlendirdiklerini ve buna göre risk kabul politikalarını oluşturduklarını
göreceğiz.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Yangın Sigortası Genel Şartlarının Teminat Kapsamı maddesini açıklayın.
2) Yangın Sigortası Genel Şartlarına göre ana teminat kapsamı içinde yer almayan ancak, aksine
sözleşme sözleşme ile teminat kapsamına dahil edilebilecek riskler nelerdir?
3) Yangın Sigortası Genel Şartlarına göre kesinlikle sigortalanamayan riskler nelerdir? Araştırın.
4) Yangın sigortacılığında eksik/aşkın sigorta uygulaması yapılabilir mi? Tartışın.
5) Düşük Risk Grubundan, Çok Ağır Risk Grubuna kadar yapılan sınıflamaya giren rizikolara ikişer
örnek verin.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Yangın
Genel Şartları ve
Risk Grupları

Kazanım

Yangın Sigortası Genel
Şartları
çerçevesinde
risklerin düşük ve çok ağır
Sigortası
olmaları durumu gözönüne
alınarak hangi rizikolar için
yangın sigortası teminatı
verilip verilemeyeceği bigi
ve becerisinin kazanılması

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği

Yangın Sigortası Genel
Şartlarının
anlatım
ve
örnekleme yolula öğrenciye
aktarımının sağlanması
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Anahtar Kavramlar
•

Yangın Sigortası Genel Şartları

•

Yangın Sigortası Özel Şartları (Klozlar)

•

Riziko Grupları
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Giriş
Bu sigorta ile taşınır ya da taşınmaz mallarda doğrudan çıkan veya çevreden sirayet eden
yangının, yangına sebebiyet vermiş olsun olmasın yıldırımın, infilakın veya yangın ve infilak
sonucu meydana gelen duman, buhar ve hararetin sigortalı mallarda doğrudan neden olacağı
maddi zararlar, sigorta bedeline kadar temin edilmektedir.
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9.1. Yangın Sigortası Genel Şartları
Eski Türk Ticaret Kanunu’nun Sigorta Hukuku ile ilgili Beşinci Kitabında yangın sigortaları
ile ilgili hukuki düzenleme yapılmış olmakla birlikte 01.07.2012 tarihinde yürürlüğe giren yeni
T.T.K’nunda böyle bir düzenleme yapılmamıştır.
Bu nedenle yangın sigorta sözleşmeleri Kanunun mal sigortalarıyla ilgili genel hükümlerine
uygun oarak yapılmaktadır.
Diğer taraftan 5684 Sayılı Sigortacılık Kanunu’nun 11. maddesi, sigorta sözleşmelerinin
içeriği Hazine Müsteşarlığı tarafından onaylanan ve sigorta şirketlerince aynı şekilde
uygulanacak olan ‘Genel Şartlar’a uygun olarak düzenlenmesini emretmektedir.
Bu nedenle ülkemiz sigortacılığında, kanunda belirtilen hükümlere aykırılık teşkil etmeyecek
şekilde, verilen teminatlarla ilgili tarafların hak ve yükümlülüklerini düzenlemek üzere, her bir
sigorta branşında “Genel Şart” uygulaması yer almaktadır.
Yangın Sigortası Genel Şartları da bu amaçla düzenlenmiş olup sözleşmenin temelini teşkil
etmesi bakımından önem taşımaktadır. Genel Şartlara ilaveten, yine kanuna aykırı olmamak
üzere “Özel Şart” getirilmesi mümkündür.
Her bir Genel Şart, sigortanın konusu ve kapsamıyla ilgili olarak;
•

Sigortanın Konusu ve Kapsamı

•

Teminat altına alınan riskler

•

Aksine sözleşmeyle temine altına alınabilecek riskler

•

İstisna edilen risklerin

sıralanması şeklinde hazırlanmış, daha sonra hasar ve tazminata ve çeşitli konulara ilişkin
hükümlere genel şartlarda yer verilmiştir.
Bu açıklamaların ışığı altında, Yangın Sigortası Genel Şartlarının önemli maddeleri aşağıdaki
bölümde ele alınarak incelenmiştir.
Yangın Sigortası Genel Şartları
A- Sigortanın Kapsamı
A.1- Sigortanın Kapsamı
Bu sigorta ile yangının, yıldırımın, infilakın veya yangın ve infilak sonucu meydana gelen
duman, buhar ve hararetin sigortalı mallarda doğrudan neden olacağı maddi zararlar, sigorta
bedeline kadar temin olunmuştur.
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A.2- Sigorta Bedelinin Kapsamı
2.1. Taşınmaz mallarda:
2.1.1. Aksine sözleşme yoksa; binaların dışındaki bahçıvan evi, garaj, su deposu,
kömürlük gibi eklentiler ile binaların içlerinde veya üzerlerinde bulunan her çeşit sabit
tesisat, asansör ve yürüyen merdivenler, yıldırımlık, televizyon anteni gibi binayı tamamlayan
şeyler ile temeller ve istinat duvarları sigorta bedelinin kapsamı içindedir.
2.1.2. Bahçe ve çevre duvarları, rıhtımlar, teraslar, iskeleler, çeşmeler, bina dışındaki
heykeller, sarnıç ve havuzlar gibi şeyler ancak poliçede belirtilmeleri kaydıyla sigorta
bedelinin kapsamı içindedir.
2.1.3. Sigorta bedelinin tespitinde arsa kıymeti dikkate alınmaz.
2.2- Taşınır mallarda:
2.1- Sigortalı yerlerde bulunan;
a) Sigortalı şeyler nitelikleri bakımından madde veya gruplara ayrılmış ise bu madde ve
gruplardan herhangi birinin içine giren,
b) Sigortalı şeylerin hepsi için tek bir sigorta bedeli öngörülmüş ise bu bedele ilişkin tanım
içine giren,her şey, poliçede ayrıca belirtilmiş olsun olmasın, ikame veya yeni satın alma
dolayısıyla sonradan girmiş bulunsa dahi sigorta kapsamı içindedir.
2.2- Aksine sözleşme yoksa, yalnız sigorta ettirene ve kendisiyle birlikte oturan aile
bireyleri veya birlikte yaşadığı kişiler ve çalışanlarına ait şeyler sigorta kapsamı içindedir.

A.3- Ek Sözleşme İle Teminat Kapsamına Dahil Edilebilecek Haller ve Kayıplar
3.1. Aşağıdaki haller dolayısıyla meydana gelen (yangın ve infilak ile yangın ve infilak
sonucu meydana gelen duman, buhar ve hararetin sigortalı mallarda doğrudan neden
olacağı zararlar da dahil olmak üzere) tüm zararlar sigorta teminatının dışındadır. Ancak ek
sözleşme ile bu genel şartlara ve ilişik klozlara göre bu teminat kapsamı içine alınabilirler:
3.1.1. Grev, lokavt, kargaşalık, halk hareketleri
3.1.2. Terör
3.1.3. Deprem ve Yanardağ Püskürmesi
3.2. Aşağıdaki haller dolayısıyla meydana gelen zararlar teminat kapsamı dışındadır. Ancak
ek sözleşme ile bu genel şartlara ve ilişik klozlara göre teminat kapsamı içine alınabilir.
Bununla birlikte, aşağıdaki hallerin neden olduğu yangın ve infilak ile yangın ve infilak
sonucunda meydana gelen duman, buhar ve hararetin sigortalı mallarda doğrudan neden
olacağı maddi zararlar ek sözleşme olmasa da teminat kapsamı içindedir.
3.2.1- Kar ağırlığı
3.2.2- Sel ve su baskını
3.2.3- Yer kayması
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3.2.4- Fırtına
3.2.5- Dahili su
3.2.6- Duman
3.2.7- Taşıt çarpması
3.2. 7.1- Kara Taşıtları
3.2.7.2- Deniz Taşıtları
3.2.7.3- Hava Taşıtları
3.2.8- Kötü niyetli hareketler
3.3- Aşağıda sayılanlar teminat kapsamı dışındadır. Ancak, sigorta bedellerinin poliçede
ayrıca belirtilmesi kaydıyla ek sözleşme ile teminat kapsamı içine alınabilirler:
3.3.1- Sanat veya antikacılık bakımından değeri olan; tablolar, resimler, kitaplar, gravürler,
yazılar,
heykeller,
biblolar,
kolleksiyonlar,
halılar
ve
benzerleri.
3.3.2- Modeller, kalıplar, plan ve krokiler, ihtira beratları, belgeler, ticari defterler ve
benzerleri.
3.3.3- Nakit, hisse senedi ve tahvil, kıymetli kağıtlar, her çeşit altın ve gümüş ve bunlardan
mamul ziynet eşyası ve mücevherler ve sair kıymetli madenler ve mamulleri, kıymetli taş ve
inciler ve benzerleri.
3.3.4- Deniz ve hava taşıtlan ile motorlu kara taşıtlan ve bunların yükleri. (Hareket hali hariç)
3.3.5- Emanet ve ariyet mallar.
3.3.6- Enkaz kaldırma masrafları.
3.3.7- Kira kaybı ve intifadan mahrumiyet.
3.3.8- Yangın ve infılak mali sorumluluğu. (Yangın ve infilak mali sorumluluğu ek sözleşmeyle
bu genel şartlara ve ilişik kloza göre teminat kapsamı içine alınabilir.)
3.3.9. Sigorta sözleşmesiyle teminat altına alınan rizikoların gerçekleşmesi sonucunda
doğrudan veya dolaylı olarak meydana gelen her türlü çevre kirliliği sebebiyle oluşabilecek
bütün zararlar.
Ayrıca, Genel şartların B.2.nci maddesi koruma ve kurtarma amacıyla yapılan ilave
masrafların, bu tedbirler fayda sağlamamış olsa dahi sigortacı tarafından ödeneceği
belirtilmektedir.
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B.2- Koruma Önlemleri ve Kurtarma
Sigorta ettiren/Sigortalı işbu sözleşme ile temin olunan rizikoların gerçekleşmesinde zararı
önlemeye, azaltmaya ve hafifletmeye yarayacak önlemleri almakla yükümlüdür. Alınan
önlemlerden doğan masraflar, bu önlemler faydasız kalmış olsa bile, sigortacı tarafından
ödenir. Eksik sigorta varsa, sigortacı bu masrafları sigorta bedeliyle sigorta değeri arasındaki
orana
göre
öder.
Yangın söndürmede, durdurmada veya söndürmenin, durdurmanın veya kurtarmanın
gerektirdiği yıkma ve boşaltmalarda, sigortacı; sigortalı şeylerin hasara uğramasından,
kaybolmasından doğan zararları da karşılar.
Genel Şartların A.4.ncü maddesi mutlak olarak sigorta teminetı dışında tutulan riskleri
belirtmektedir. Bu riskler mutlak istisna olup hiçbir şekilde sigorta teminatı altına alınamazlar.
A.4- Teminat Dışında Kalan Haller
Aşağıdaki haller sigorta teminatının dışındadır:
4.1- Savaş, her türlü savaş olayları, istila, yabancı düşman hareketleri, çarpışma (Savaş ilan
edilmiş olsun olmasın), iç savaş, ihtilal, isyan, ayaklanma ve bunların gerektirdiği inzibati ve
askeri hareketler nedeniyle meydana gelen bütün zararlar.
.2- Herhangi bir nükleer yakıttan veya nükleer yakıtın yanması sonucu nükleer artıklardan veya
bunlara atfedilen sebeplerden meydana gelen iyonlayıcı radyasyonların veya radyo-aktivite
bulaşmalarının ve bunların gerektirdiği askeri ve inzibati tedbirlerin sebep olduğu bütün
zararlar. (Bu bentte geçen yanma deyimi kendi kendini idame ettiren herhangi bir nükleer
ayrışım olayını da kapsayacaktır.)
4.3- Kamu otoritesi tarafından sigortalı şeyler üzerinde yapılacak tasarruflar sebebiyle
meydana gelen bütün zararlar.
4.4- Yangın çıkarmaksızın; sigortalı şeylerin kendi ayıplarından, mayalanmalarından,
kavrulmalarından veya bünyelerinde meydana gelen bozulmalar ile kavrulmalar nedeniyle
uğradıkları zararlar.
4.5- Yangın çıkarmaksızın; sigortalı şeylerin işlenmek için veya başka faydalı bir maksatla
ateşe veya sıcaklığa tutulmasından, ocak veya bunun gibi ateş bulunan bir yere düşmesinden
veya atılmasından veya elbise, çamaşır ve diğer eşya yanıklığı gibi alev almaksızın kavrulma
veya yanmasından veya ısıtma, aydınlatma, ütüleme aletleri ile lamba, mum, sigara ve bunların
benzerlerine temasından doğan zararlar.
4.6- Yangın çıkarmaksızın; elektrikle çalışan her türlü motor, elektrik veya elektronik alet,
cihaz, tesisat ve kordonlarının elektrik cereyanına bağlı bulundukları sırada bu cereyan
yüzünden kısa devre, topraklama, voltaj iniş çıkışları ve bu yüzden ısınma ve endüksiyon
cereyanı gibi nedenlerle uğrayacakları zararlar.

182

4.7- Alçak basınç sebebiyle kapların içeri doğru çökmesi, yırtılması ve sair şekilde
deformasyonu, yıpranması ile santrifüj kuvvetler ve mekanik olaylar nedeniyle sigortalı cihaz
ve motorlarda meydana gelen bütün zararlar.
Yangın sigortalarının bir tazminat sigortası olması nedeniyle, genel şartlarda sigorta değerinin
sigorta bedeline eşit olması öngörülmekte, aksi halde oran kuralının uygulanacağından bahisle,
A.5.nci maddede “Eksik Sigorta” ve “Aşkın Sigorta” durumu ele alınmıştır.
A.5- Eksik Sigorta
Poliçede belirtilen sigorta bedeli, sigorta edilen menfaatin, hasara uğradığı andaki değerinden
düşük olduğu takdirde, menfaatin bir kısmının zarara uğraması halinde sigortacı, aksine
sözleşme bulunmadıkça sigorta bedelinin sigorta değerine olan oranı neden ibaretse zararın o
kadarından sorumludur.
Sigorta ettiren, sigorta sözleşmesini, yukarıdaki oran göz önüne alınmaksızın sigorta bedelini
aşmayan zararın tamamının sigortacı tarafından ödeneceği şeklinde değiştirebilir. Sigorta
ettiren sözleşmeyi bu şekilde değiştirdiğini, rizikonun gerçekleşmesinden önce, noter protestosu
ile sigortacıya bildirdiği takdirde, bildirim gününden sonra gelen günden itibaren sözleşme
hükümleri, kendiliğinden, sigortacının sigorta bedelini aşmayan zararın tamamından sorumlu
olacağı şeklinde değiştirilmiş olur. Sigorta ettiren tarifede belirtilen prim farkını esas primin
ödenmesine ilişkin hükümler uyarınca öder.
A.6- Aşkın Sigorta
Sigorta bedeli sigorta olunan menfaatin değerini aşarsa sigortanın bu değeri aşan kısmı
geçersizdir.
Sigorta süresi içinde haberdar olan sigortacı bu durumu sigorta ettirene ihbar eder ve sigorta
bedelini ve primin bu aşkın bedele ait kısmını indirir ve fazlasını sigorta ettirene iade eder.
Özellikle Eksik Sigorta durumunu düzenleyen A.5.inci madde önem taşımakta; eksik sigortanın
varlığı durumunda sigortacının oran kaidesini uygulayabileceği belirtilmekte, ancak sigortalı
isterse sözleşmenin İlk Ateş Sigortasına dönüştürülebileceği vurgulanmaktadır.
Diğer taraftan, eksik sigorta kuralının uygulanmamasını sağlamak üzere, isterlerse tarafların
Mutabakatlı Değer Sigortası yaptırabilecekleri belirtilmiştir.
B.5.2- Mutabakatlı Değer
Sigorta sözleşmesinin yapılması sırasında veya sigorta süresi içinde; sigorta konusu bina, sabit
tesisat, makineler, demirbaşlar veya ev eşyasının değeri sigorta ettiren ve sigortacının oybirliği
ile seçtikleri bilirkişiler tarafından saptanır ve taraflarca kabul olunursa, rizikonun
gerçekleşmesi durumunda tazminatın hesabında bu değere taraflarca itiraz olunamaz.
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Mutabakatlı değer esasıyla yapılacak sözleşmeler için saptanacak değer listesi en çok bir yıllık
sigorta süresi için geçerlidir. Bilirkişi masrafı, sözleşmeyi mutabakatlı değer esasıyla isteyen
tarafa aittir.
Ticari emtia üzerine mutabakatlı değer esasıyla sözleşme yapılamaz.
Genel Şartların C.5.inci maddesinde ise sigortalı mal üzerindeki menfaat değişikliği hali
düzenlemiştir.
C.5- Menfaat Sahibinin Değişmesi
Sözleşme süresi içinde; menfaat sahibinin değişmesi halinde sigortanın hükmü devam eder ve
sigorta ettirenin sözleşmeden doğan hak ve borçları yeni hak sahibine geçer.
Değişiklik halinde, sigorta ettiren/sigortalı ve sigortanın varlığını öğrenen yeni hak sahibi
durumu onbeş gün içinde sigortacıya bildirmekle yükümlüdür.
Sigortacı değişikliği, yeni hak sahibi de sigortanın varlığını öğrendiği tarihten itibaren sekiz
gün içinde sözleşmeyi feshedebilir. Süresinde kullanılmayan fesih hakkı düşer.
Feshin hüküm ifade ettiği tarihe kadar geçen sürenin primi, gün esası üzerinden hesap edilir
ve fazlası yeni hak sahibine geri verilir. Sigortalı şeylerin sahibinin değişmesi anında ödenmesi
gerekli prim borçlarından, sigorta ettiren ile fesih hakkının kullanmayan yeni hak sahibi
birlikte sorumludur.
Sigorta ettirenin ölümü halinde, sözleşmeden doğan bütün hak ve borçlar yeni hak sahibine
geçer.
Genel Şartların C.10- Zaman aşımı maddesine göre sözleşmeden doğan bütün talepler iki yılda
zaman aşımına uğrar
Son olarak, Genel Şartların C.11.nci maddesinde bu genel şartlara ve sigortalı aleyhine
olmamak üzere özel şartlar konulabileceği hükmünü getirilmiş ve ek teminatlara ait klozlara
yer verilmiştir.

9.2. Yangın Açısından Risk Grupları
Sigortacı açısından bir teminatın verilmesi, sigorta konusunu teşkil eden riziko ile ilgili her
türlü bilginin elde edilebilmesine bağlıdır. Sigorta riziko ile ilgili bilgileri elde ettikten sonra,
riskin ağırlık derecesine göre teminat verip vermemekte serbesttir.
Ayrıca rizikoyla ilgili önlemler alınmasını da talep edebilir. Her sigortacı geçmişteki
deneyimlerinden de yararlanarak riskleri en hafifinden en ağırına doğru sıralamak suretiyle,
hangi rizikolara ne şartlar altında teminat vereceğini belirler. Riskin ağırlaşmasına paralel
olarak ön ekspertizin yapılmasını isteyebileceği gibi, bazı rizikolar için mutabakata kıymet
esası ile teminat verilmesini öngörebilir.
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Risk yönetimin bir parçası olarak niteleyebileceğimiz bir uygulama ile sigortacının belli bir
dönem için başvuracağı risk kabul politikaları ortaya çıkar. Sigorta Şirketleri kendi risk kabul
politikaları çerçevesinde riskleri gruplara ayırabilirler.
Aşağıda, genel kabul görmüş risk gruplaması örneği verilmiştir.

9.2.1. Düşük Risk Grubu
•

Oteller

•

Alışveriş merkezleri (AVM) ve iş merkezleri

•

Okullar

•

Spor salonları

•

Hastaneler

•

Ofisler

•

Mesken amaçlı siteler

•

Bunlara benzer rizikolar

9.2.2. Standart Risk Grubu
•

Düğün salonları, kahvehaneler ve içkili lokantalar, gece kulübleri

•

Yağ fabrikaları

•

Çiftlik binaları ve canlı havyanlar

•

Her türlü depolar

•

Ev ve sanayi tipi tüp gaz (L.P.G.) satış ve depolama yerleri

•

Beyaz eşya, bilgisayar, cep telefonu ve her türlü elektronik malzeme satış ve
depolama yerleri

•

Tütün mamulleri ile alkollü içki satışı yapılan mağazalar

•

Av malzemeleri ve silah satışı yapılan yerler

•

Matbaalar

•

Tersaneler

•

Bunlara benzer rizikolar
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9.2.3. Yüksek Risk Grubu
•

İplik, dokuma, örme ve her türlü tekstil imalat ve depolama yerleri

•

Kimya tesisleri ve depoları

•

Yorgan, battaniye imalat ve depolama yerleri

•

Biodisel imalat ve depolarma yerleri

•

Ahşap ve adi kagir binalar ile bunların içinde bulunan mallar

•

Tütün, Pamuk, Çiğit İşletmeleri ve Depolama Yerleri

•

Plastik ve lastik, suni deri türünde üretimde bulunan imalathaneler ve fabrikalar

•

LPG dolum tesisleri

•

Bunlara benzer rizikolar

9.2.4. Ağır Risk Grubu
•

Boya Fabrikaları (su bazlı ve toz boya imalatı)ve depoları

•

Solvent bazlı boya imalathaneleri ve depoları

•

Aerosol, parfüm ve kozmetik ürün depoları

•

Kağıt ve karton imalat yerleri ve depoları

•

Kağıt ve kartondan ambalaj malzemesi üretim ve depoları

•

Kanepe ve çekyat imalat yerleri ve depoları

•

Polipropilen ve polietilen ambalaj malzeme imalat yerleri ve depoları

•

Sunta ve MDF depoları

•

Bunlara benzer rizikolar

9.2.5. Çok Ağır Risk Grubu
•

Solvent bazlı boya fabrikaları

•

Tiner ve emsali üretim yerleri ve depoları

•

Aerosol ve parfüm imalatı
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•

Kağıt, karton, oluklu mukavva fabrikaları ve ambalaj malzemesi depoları

•

Sünger, sünger yatak imalat yerleri ve depoları

•

Köpük (strafor) ve benzeri izolasyon malzemeleri imalat yerleri ve depoları

•

Sunta, MDF ve bunun gibi orman ürünleri entegre tesisleri

•

Keçe ve vatka fabrikaları ve depoları

•

Barut, dinamit ve benzeri her türlü patlayıcı maddeler ile bunların imal ve depo
edildiği yerler

•

Antrepolar

•

Bunlara benzer rizikolar
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Uygulamalar
1)
Ahmet Bey 100.000.000. TL değerindeki entegre tesislerini yangına karşı sigorta
ettirmek istemektedir. Ancak sigorta bedelini doğru belirleyip belirleyemediği endişesi
içindedir. Diğer taraftan sigorta bedelini düşük gösterip eksik sigorta uygulamasına muhatap
olmak; ayrıca bedeli yüksek gösterip boşu boşuna fazla prim ödemek istememektedir. Ahmet
Bey’in bu endişelerini ortadan kaldırmak içim başvuracağı en rasyonel yol ne olmalıdır?
Cevap: Yangın Sigortası Genel Şartlarında, eksik ve aşkın sigorta durumuyla karşı karşıya
kalmamalarını sağlamak üzere, isterlerse tarafların Mutabakatlı Değer Sigortası
yaptırabilecekleri belirtilmiştir. Bu maddeye göre tarafların ortaklaşa görevlendireceği
uzman bir kişi tarafından tesisin sigorta bedelinin belirlenmesi ve tarafların da bunu kabul
etmeleri halinde belirlenen bedel üzerinden sözleşme yapılacak ve bundan böyle taraflar
hasar anında sigorta bedeline itiraz edemeyeceklerdir.
2)
Ahmet Bey tesisin yukarıda belirtilen şekilde mutabakatlı değer esasına göre sigorta
edilmesini sağlamış ve endişeleri böylece giderilmiştir. Ahmet Bey bu kez, aynı esasla,
tesisinde bulunan ticari emtiası için de mutabakatlı değer esaslı sigorta yaptırmak
istemektedir. Ahmet Bey’in bu isteğinin yerine getirilmesi mümkün müdür?
Cevap: Hayır. Ticari emtia üzerine mutabakatlı değer esasıyla sözleşme yapılamaz.
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Uygulama Soruları
1)
Yangın sigortalarında; taşınır ve taşınmaz mallar için sigorta bedeli kapsamında
sayılan şeyler nelerdir?
2)
Yangın Sigorta Genel Şartlarına göre yangın ve infilake neden olmalarına rağmen
teminat dışında kalan ancak ek sözleşme ile teminat kapsamı içine alınabilen riskler nelerdir?
3)
Yangın Sigorta Genel Şartlarına göre teminat kapsamı dışında kalan ancak, sigorta
bedellerinin poliçede ayrıca belirtilmesi kaydıyla ek sözleşme ile teminat kapsamı içine
alınabilen haller nelerdir?
4)
Yangın sigortası ile temin olunan rizikoların gerçekleşmesinde zararın önlenmesine,
azaltılmasına ve hafifletilmesine yarayacak önlemlerin alınmasıyla ilgili olarak sigortalının
yaptığı masraflar sigortacı tarafından karşılanır mı? Alınan önlemlerin faydasız kalması
halinde sigortacı yapılan masrafları öder mi? Tartışın. Eksik haline göre bu durumu irdeleyin.
5)

Yangın sigortacılığında menfaat sahibinin değişmesi halini tartışın.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde, ülkemizde mevcut “Genel Şart” uygulaması çerçevesinde yangın sigorta
sözleşmelerinin “Yangın Sigortası Genel Şartları”na uygun olarak yapıldıklarını; Genel
Şartlara ilaveten, yine kanuna aykırı olmamak üzere ve sigortalının hak ve menfaatlerini
daraltmamak üzere “Özel Şart” getirilmesinin mümkün olduğunu öğrendik.
Yangın Sigortası Genel Şartları çerçevesinde önem arz eden;
•

Sigortanın Konusu ve Kapsamını

•

Teminat altına alınan riskleri

•

Aksine sözleşmeyle temine altına alınabilecek riskleri

•

İstisna edilen riskleri ayrı ayrı irdeledik.

Son olarak; eksik ve aşkın sigorta, ilk ateş sigortası, mutabakatlı değer sigortası ile menfaat
sahibinin değişmesi ve zaman aşımı konuları üzerinde durduk.
Ayrıca, sigorta şirketlerinin kendi risk kabul politikaları çerçevesinde riskleri gruplara
ayırdıklarını ve genel kabul görmüş risk gruplaması örneğinin;
•

Düşük Risk Grubu

•

Standart Risk Grubu

•

Yüksek Risk Grubu

•

Ağır Risk Grubu

•

Çok Ağır Risk Grubu

olarak yapıldığını gördük.
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Bölüm Soruları
1) Yangın Sigortası Genel Şartlarına göre aksine sözleşme yoksa aşağıdakilerden
hangisi, taşınmaz mallarda sigorta kapsamı içindedir ?
A) Bahçıvan evi
B) Garaj
C) Su deposu
D) Asansör
E) Hepsi

2) Yangın ana teminatı kapsamındaki riskler hangileridir?
A) Yangın, yıldırım, infilak ve buharın ve hararetin neden olduğu zararlar
B) Yangın ve infilak sonucu meydana gelen zararlar
C) Yangın, yıldırım, infilak veya yangın ve infilak sonucu meydana gelen duman
ve hararetin doğrudan neden olacağı zararlar
D) Yangın ve yıldırım sonucu meydana gelen zararlar
E) Grev, lokavt, kargaşalık, halk hareketleri

3) Yangın Sigortası Genel Şartlarına göre, yangın veya infilak çıkarsın veya
çıkarmasın ana teminat dışında kalan, ancak aksine sözleşme ile teminata dâhil
edilebilen risk aşağıdakilerden hangisidir?
A) Fırtına
B) Kar ağırlığı
C) Duman
D) Grev, lokavt, kargaşalık, halk hareketleri
E) Taşıt çarpması
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4) Sigorta sözleşmesinin yapılması sırasında sigorta konusu binanın değerinin sigortalı
ve sigortacı tarafından seçtikleri bilirkişiler tarafından belirlenmesi suretiyle yapılan
yangın sigorta sözleşmesine ne ad verilir?
A) İkame Sigortaları
B) Mutabakatlı Değer Sigortaları
C) Ayarlama Klozlu Sigortalar
D) Endekse Bağlı Sigortalar
E) Ayarlanabilir Primli Sigortalar

5) Okul ve hastaneler, genel kabul görmüş risk gruplarının hangisi içinde yer alır?
A) Düşük risk grubu
B) Standart risk grubu
C) Yüksek risk grubu
D) Ağır risk grubu
E) Çok ağır risk grubu

Cevap Anahtarı:
1)E

2)C

3)D

4)B

5)A
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10. YANGIN SİGORTALARININ ÖZEL ŞEKİLLERİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
10.1. Yangın sigortaları, duyulan ihtiyacı karşılamak üzere uygulamada farklı şekillerde
karşımıza çıkmaktadır.
10.2. Bu bölümde Yangın Poliçelerinin özel şekillerinden olan;
•

Paket Poliçeler

•

Abonman Poliçeleri

•

İnşaat Yangın Poliçeleri

•

Mutabakatlı Değer Poliçeleri

•

Enflasyona Endeksli Poliçeler

•

İlk Ateş Sigortası Poliçeleri

•

Kar Kaybı Poliçeleri

•

Kira Kaybı Poliçelerini

10.3. Yangın sigortası ile birlikte verilen “ Yangın ve İnfilak Mali Sorumluluk Klozu”
hakkında bilgi edineceğiz.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
Evinizin yangın risklerine karşı sigortası var mı? Varsa düzenlenen poliçenin özelliklerini araştırın
ve arkadaşlarınızla tartışın.
2)

Yangın Abonman poliçelerinin özelliği nedir?

3)
İnşaat Yangın Poliçelerini İnşaat All Risk Sigortaarı ile karşılaştırın. Aradaki farkı
arkadaşlarınızla tartışın.
4)

Evinizi ve içindeki eşyalarınızı Mutabakatlı Değer esasıyla sigortalatabilir misiniz? Araştırın.

5)
Evinizde kiracı veya malik sıfatıyla oturuyorsanız, evinizin kullanımı esnasında çıkacak bir
yangın nedeniyle kimlere karşı sorumluluk altına girersiniz? Bu sorumluluklar sigortalanabilir mi
araştırın.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Uygulamadaki
Yangın
Sigortası
Poliçelerinin
teminat esasları ve içerikleri
Yangın Sigortalarının Özel hakkında bilgi edinilerek
hangi ihtiyaç için hangi
Uygulama Şekilleri
poliçenin
düzenlenmesi
konusunda bilgi ve beceri
kazanılması

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği

Yangın
Sigortası
Özel
Şekillerinin
anlatım
ve
örnekleme yolula öğrenciye
aktarımının sağlanması
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Anahtar Kavramlar
•

Paket Poliçeler

•

Abonman Poliçeleri

•

Mutabakatlı Değer Poliçeleri

•

Enflasyona Endeksli Poliçeler

•

İlk Ateş Sigortası Poliçeleri

•

Kar Kaybı Poliçeleri

•

Kira Kaybı Poliçeleri

•

Yangın ve İnfilak Mali Sorumluluk Klozu
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Giriş
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10.1. Yangın Poliçelerinin Özel Şekilleri
Yangın sigortalarına duyulan ihtiyacın giderek artması ve ekonomik hayattaki hızlı gelişim,
standart yangın sigorta poliçelerinin yanı sıra özel teminatlar sağlayan veya uygulamada
kolaylıklar getiren özellikli poliçelerin ortaya çıkmasına neden olmuştur.
Uygulamada görülen bu poliçelerden bazıları şöyle sıralanabilir.
•

Paket Poliçeler

•

Abonman Poliçeler

•

İnşaat Yangın Poliçeleri

•

Mutabakatlı Değer Poliçeleri

•

Enflasyona Endeksli Poliçeler

•

İlk Ateş Sigortası Poliçeleri

•

Kar Kaybı Poliçeleri

•

Kira Kaybı Poliçeleri

10.1.1. Yangın Paket Poliçeleri
Yangın sigortaları dışındaki kalan risklerin de teminata dahil edildiği paket poliçeler,
uygulamada sigortalılara kolaylık sağlamaktadır.
Paket poliçeler ile Yangın Sigortası teminatlarına ilaveten; Cam Kırılması, Hırsızlık, Ferdi
Kaza, 3, Şahıs Mali Sorumluluk, Hukuksal Koruma Sigortası teminatları gibi diğer branşlara
ait teminatlar tek bir poliçe altında birlikte güvence altına alınmaktadır. Ancak, ilave teminatlar
genellikle ana teminatın belirli bir yüzdesi ile sınırlandırılmaktadır.
Bu poliçeler birden çok sigorta sözleşmesinin aynı poliçe altında birleştirilmesi özelliğini
taşımaktadır. Burada dikkat edilecek konu, yangın teminatı dışında verilen her bir teminatın
ayrı bir sözleşme konusu olduğudur. Bu nedenle teminata altına alınan her bir risk için, o branşa
ait genel şartlar dikkate alınacaktır.
Paket poliçelerde, teminatlar birbütünün parçası olarak verildiğinden yüksek ve nispeten daha
düşük fiyatlar kendi aralarında dengelenerek, sigortalıya daha ekonomik bir fiyatla sunulmakta,
ayrıca satış kolaylığı sağlanmaktadır.
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Yangın Paket Poliçeleri;
•

Konut Paket Poliçeleri,

•

Ticari Paket (KOBİ) Poliçeleri

olmak üzere iki ana başlık altında incelenebilir.

10.1.1.1. Konut Paket Poliçeleri
Konut paket poliçeleri ile klasik yangın poliçelerinden farklı olarak tek bir poliçe ile birçok
farklı branşa ait teminat verilebilmektedir. Bu durum, sigortalı açısından daha uygun fiyat ile
daha geniş kapsamlı teminat elde etme imkanı yaratırken; sigortacı açısından ürün geliştirme,
online sigortacılık kapsamında satış, bankasürans ve çağrı merkezleri aracılığı ile satış
kolaylığı sağlamaktadır. Bu poliçelerde yangın ana teminatına ilaveten ayrı bir sigorta branşı
konusu olan;
•

Cam Kırılması

•

Ferdi Kaza

•

Hukuksal Koruma

•

Üçüncü Kişilere Karşı Sorumluluk

•

Hırsızlık Sigortası

gibi teminatlara yer verilmektedir. Ancak, bazı ek teminatların ana teminatın bir yüzdesi ile
sınırlandırılmış olması, hasar anında bazı problemlerin çıkmasına neden olabilir.

10.1.1.2. Ticari Paket (KOBİ) Poliçeleri
Ticari paket poliçeleri küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin faaliyet konusuna göre özel
olarak dizayn edilmiş poliçelerdir. Tek bir poliçe ile birçok farklı branşa ait teminat
sağlanabilmesi, özellikle kobiler için uygun fiyat, geniş kapsamlı ürünler, aracılar için
sağladığı satışı kolaylığı bu poliçelere üstünlük kazandırmaktadır.
Bu poliçeler kapsamında;
•

Market Paket,

•

Akaryakıt İstasyonları Paket,

•

Eczane Paket,

•

Otel ve Tatil Köyü Paket,
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•

Noter Paket,

•

Plaza Paket,

•

Sağlık Kurumu Paket,

•

Otomotiv Paket,

•

Eğitim Kurumu Paket,

•

AVM Paket,

•

Gıda Paket,

•

Tekstil Paket,

•

Kuaför Paket,

•

Mağaza Paket,

•

Ofis Paket,

gibi işyerleri için hazırlanmış poliçeler uygulama alanı bulmaktadır.
Ayrıca paket poliçelerde aslında bir sigorta teminatı niteliğinde olmayan Asistans (Yardım)
Hizmetlerine yer verilmekte ve sigortalının ihtiyaç duyabileceği, su, sıhhi tesisat tamiri, elektrik
tesisatı arızalarının tamiri, çilingir temini, mini onarma ve bunun gibi acil hizmetler ile doktor
ambulans, ilaç gönderilmesi, tıbbi danışmanlık hizmetleri, hukuki danışmanlık hizmetleri
sağlanarak hizmet kapsamı genişletilmektedir.

10.1.2. Abonman Poliçeleri
Abonman sigortası bir çerçeve sözleşmesidir. Sadece emtialar için uygulanabilen bir sigorta
türüdür. Özellikle mal taşımacılığı ve yangın sigortacılığında uygulama alanı bulmaktadır. Bu
sigorta emtiea değerinin sürekli değişkenlik gösterdiği durumlarda sigortalının azami değer
üzerinden sigorta yaptırıp boşuna fazla prim ödemesini önlemek için uygulanmaktadır.
Yıl içinde stokların ulaşacağı maksimum sigorta bedeli belirlenir ve bu bedel üzerinden
alınması gereken yıllık primin %40’ı poliçe tahakkuk ettirilir. Yapılan abonman sözleşmesi
çerçevesinde sigortalı günlük mevcutlarını gösteren aylık listesini ay sonundan itibaren 45 gün
içinde sigortacıya vermekle yükümlüdür. Sigortalının bildirdiği vasatilere göre aylık
zeyilnameler düzenlenir ve peşin alınan prim düşülerek sigortalıdan prim tahsil edilir.
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ÖRNEK: Tam kâgir yapı tarzında bir depoda bulunan tekstil emtiası bir yıl süre ile 5.000.000.
TL sigorta bedeli üzerinden yangın ve ek teminatlara karşı %o2,00 fiyatla abonman esası ile
sigortalanmıştır.
Prim Hesabı: 5.000.000 x %o 2,00 = 10.000 TL (Yıllık)
10.000 x %40 = 4.000 TL Peşin alınacak prim (%40’lık 2.000.000 TL’nin primi)
Birinci dönem (1.ay) sonunda bildirilen ortalama emtia mevcudu 3.000.000 TL
3.000.000 – 2.000.000 = 1.000.000 TL %40’ı aşan tutar.
1.000.000 x %o 2,00 = 2.000 (Yıllık prim farkı)
2.000 x (30 ÷ 365) = 164, 38 TL (1. aylık fark zeyilnamesi primi)
İkinci dönem (2.ay) sonunda bildirilen ortalama emtia mevcudu 5.000.000 TL
5.000.000 – 2.000.000 = 3.000.000 TL %40’ı aşan tutar.
3.000.000 x %o 2,00 = 6.000 (Yıllık prim farkı)
6.000 x (30 ÷ 365) = 493,15 TL (1. aylık fark zeyilnamesi primi)
Böylelikle her ay bildirilen mevcutlar üzerinden prim farkları hesaplanarak sigortalının fazla
prim ödemesi önlenmiş olur. Peşin olarak alınmış prim sigortacı için kazanılmış bir haktır.
Mevcutların % 40’ın altında kaldığı durumlarda herhangi bir prim iadesi yapılmaz.
Dönem sonlarında sigortacıya bildirilen mal bedellerinde önemli farklılıkların olması
durumunda gerçek kayıtlar ile beyan edilen tutar arasındaki oran üzerinden eksik sigorta
uygulanmaktadır. Bu poliçeler moral risk göz önüne alınmak suretiyle, ticari itibarı yüksek,
güvenilir sigortalılar için yapılmalıdır.
Abonman Poliçeleri ile sigortacının taşımadığı bir bedel üzerinden sorumlu tutulması,
sigortalının da deposunda olmayan bir mal için fazla prim ödemesi önlenmiş olur.
Abonman Poliçelerinin Uygulama Şartları şöyle özetlenebilir;
•

Yalnız ticari emtiaya uygulanabilir.

•

Süresi 3 aydan kısa, 1 yıldan fazla olamaz.

•

Sigorta bedeli üzerinden hesaplanan prim %40’ı peşin ödenmelidir.

•

Peşin olarak alınmış olan prim sigortacı için kazanılmış bir haktır. Bu primden iade
yapılamaz.
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•

Abonman sigortarında sigortacı mal mevcudunu tesbitte sigortalının resmi muhasebe
kayıtlarını inceleme yetkisine sahiptir.

•

Listelerin tesliminde gecime olup, ihtara rağmen verilmemesi halinde, sigorta primi
poliçede yazılı azami mal mevcudu üzerinden hesaplanarak talep edilir.

10.1.3. İnşaat Yangın Poliçeleri
Uygulamada inşa halindeki yapılar İnşaat All Risks C.A.R. poliçeleri ile teminat altına alınıyor
olmakla birlikte; Yangın Sigortası Genel Şartları çerçevesinde bu yapıların yangın risklerine
karşı sigortası yapılabilmektedir.
Bu sigortalarda sigorta bedeli inşaatın bitiş anında ulaşacağı tahmin edilen (muhammen)
değerdir. Bu bedel inşaatın başlama anında sıfır iken; iş planı çerçevesinde inşaatın ulaştığı
değere paralel olarak artış gösterir. Hasar halinde ise inşaatın o güne kadar bitirilmiş kısmı için
piyasa rayiçlerine göre bulunacak yeni inşa değeri; inşaat sahasında bulunan malzeme için
yangından bir gün önceki piyasa değeri esas alınır.
Sigorta süresi, inşaatın tamamlanma süresine eşit olmalıdır. Sigorta bedeli ile ilgili eksik
bildirimler eksik sigorta uygulamasına sebep olmaktadır. İnşaat yangın sigortalarında fiyat,
yangın sigortası fiyatlarının yarısı kadardır.

10.1.4. Mutabakatlı Değer Poliçeleri
Yangın Sigortası Genel Şartları’nın Mutabakatlı Değer başlıklı B.5.2. maddesi;
“Sigorta sözleşmesinin yapılması sırasında veya sigorta süresi içinde; sigorta konusu bina,
sabit tesisat, makineler, demirbaşlar veya ev eşyasının değeri sigorta ettiren ve sigortacının
oybirliği ile seçtikleri bilirkişiler tarafından saptanır ve taraflarca kabul olunursa, rizikonun
gerçekleşmesi ve tazminatın hesabında bu değere taraflarca itiraz olunamaz.
Mutabakatlı değer esasıyla yapılacak sözleşmeler için saptanacak değer listesi en çok bir
yıllık sigorta süresi için geçerlidir.”
hükmünü getirmiştir.
Bu uygulamadaki esas amaç, sigortacı ile sigortalının, sigorta konusunun gerçek değeri
üzerinde anlaşmazlığa düşmelerini önlemek, dolayısıyla eksik ve aşkın sigorta durumlarının
ortaya çıkmasına mani olmaktır.
Bu poliçeler, tam hasar halinde sigorta şirketi tarafından ödenecek olan bedel konusunda sigorta
sözleşmesinin taraflarının anlaşmış olduğunu gösteren poliçelerdir.
Mutabakatlı değer, sigorta poliçesi düzenlendiği sırada belirlendiği için sigorta süresi içerisinde
sigorta konusunun değerine ilişkin olarak meydana gelebilecek piyasa dalgalanmalarının bir
etkisi olmayacaktır.
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Ticari emtia üzerine mutabakatlı kıymet poliçesi düzenlenemez.
Mutabakatlı Kıymet Poliçeleri 1 yıl için düzenlenebilirler.

10.1.4.1. Enflasyona Endeksli Poliçeler
Özellikle enflasyonun yüksek olduğu dönemlerde sigortalının karşı karşıya kalabileceği eksik
sigorta sorununu çözmek için geliştirilmiş poliçe türleridir.
•

Endekse Bağlı Sigortalar

•

Değer Artış Klozu

•

Kıymet Takdirine Bağlı Sigortalar

•

Ayarlanabilir Primli Poliçeler

gibi örnekleriyle uygulama alanı bulunmaktadır.
Enflasyona Bağlı Sigortalar sigorta başlangıcında kararlaştırılan bir enflasyon oranı
çerçevesinde sigortalıya bir koruma sağlar ve enflasyon artışı nedeniyle karşılaşacağı eksik
sigorta (oran) kuralı uygulamasına karşı otomatik olarak korur.
Örneğin yıllık enflasyon oranı %30 olarak kararlaştırıldığı 100.000.TL sigorta bedelli
enflasyona endeksli poliçenin sigorta bedeli yılsonunda 130.000 TL’ye ulaşacaktır.
Örneğimizde tahmin ve kabul edilen aylık enflasyon artış oranı %2,5 olup, poliçedeki sigorta
bedeli her ay kendiliğinden bu oranda artmış olur.
Buna göre 6. ayın sonunda sigorta bedelindeki artış 100.000 x (6 x 0.025) = 15.000 TL olacak
ve bu tarihteki Sigorta bedeli 100.000 + 15.000 = 115.000.TL’ye yükselecektir. Uygulanacak
prim farkı, kararlaştırılan yıllık enflasyon oranına isabet edecek tutarın yarısı olarak hesaplanır.
Örneğimizde prim 100.000 TL için %100; enflasyon artışına isabet eden 30.000 TL için ise
%50 oranında hesaplanır. Enflasyon oranının tahmin edilen orandan yüksek olarak
gerçekleşmesi halinde eksik sigorta (oran) kuralı uygulanır.
Enflasyonun doğurduğu problemleri ortadan kaldırmak için kullanılan diğer poliçe
uygulamalarına örnek olarak;
•

Ayarlama Klozlu Poliçeler

•

Döviz Karşılığı Poliçeler

•

İkame Sigortaları

•

Yeni Değer Klozu

verilebilir.
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10.1.4.2. İlk Ateş Sigortası Poliçeleri
Bu poliçeler, sigorta bedeli olarak malların ya da tesisin toplam değerinin değil, sigortalı ile
sigorta şirketinin aralarında belirledikleri ve toplam değerden daha düşük olan bir değerin esas
alındığı poliçelerdir.
Rizikonun tamamen yanmasının mümkün olmadığı hallerde teminat rizikonun azami hasar
görebileceği tahmini değer üzerinden hesap edilerek bu tür poliçeler tanzim edilebilir.
Bu durumda sigortacının sorumluluğu, poliçede belirtilen değer kadar olup, bu değerin
üzerindeki hasarlar sigortacının sorumluluğuna girmez. Bu sözleşmeler malın veya tesisin
toplam değeri üzerinden değil, sigortalı ve sigortacının aralarında belirledikleri bir değer
üzerinden yapılan sözleşmelerdir. Bu durumda, sigortacının azami sorumluluğu poliçede
belirlenen değer kadardır. Bu değerin üzerindeki hasarlar sigortacının sorumluluğuna girmez.
Kısmi hasar ihtimalinin kuvvetle olası olduğu hallerde bu tür sigorta sözleşmesi yapılır.
Amaç sigortalının daha düşük bir prim ödemesinin ve kısmi hasarlarda da eksik sigorta
uygulamasına muhatap olmamasının sağlanmasıdır.
İlk Ateş Sigortası sözleşmesi yapılabilmesi için;
•

Rizikonun fiziksel olarak iyi bir dağılım göstermesi

•

Koruma ve önleme tedbirlerinin iyi bir şekilde alınmış olması

•

Oluşabilecek maksimum hasar miktarının iyi hesap edilmesi (EML-PML)

•

Katastrofik hasar ihtimalinin olmaması

•

Sigortalının ticari itibarını yüksek olması

gibi hususlar göz önünde bulundurulur.
İlk Ateş Sigortası uygulamalarında en önemli konu, ilk ateş tavanının (plafon) saptanması
konusudur. Bu yapılırken oluşabilecek azami hasar miktarının çok iyi tahmin edilmesi
gereklidir. Aksi halde tavanı aşan bir hasarın gerçekleşmesi durumunda sigortalı tavanı aşan
zararı kendisi karşılamak zorunda kalacaktır.
Prim hesabı normal bir yangın poliçesi esaslarına göre yapılır ve daha sonra sigorta değeri ile
ilk ateş tavanı arasındaki orana göre indirim yapılır.
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İLK ATEŞ
DEĞERİ

TAVANI

-

SİGORTA İNDİRİM ORANI

%80

%5

%60

%10

%40

%15

Bu sigorta süresinde sigortacı, sigortalı malın hakiki değeri ne olursa olsun, sigorta bedelini
geçmemek ve tehlikenin oluşmasıyla meydana gelen zararı, oran hesabına tabi tutmadan yani
eksik sigorta uygulamasına başvurmaksızın tazmin eder.
Daha önce belirtildiği gibi, İlk Ateş Sigortası, Yangın Sigortası Genel Şartları’nın Eksik Sigorta
başlıklı A.5. maddesinde ele alınmıştır. Madde hükmüne göre;
“Poliçede belirtilen sigorta bedeli, sigorta edilen menfaatin, hasara uğradığı andaki
değerinden düşük olduğu takdirde, menfaatin bir kısmının zarara uğraması halinde sigortacı,
aksine sözleşme bulunmadıkça sigorta bedelinin sigorta değerinde olan oranı neden ibaretse
zararın o kadarından sorumludur.”
Ancak, aynı madde ayrıca;
“Sigorta ettiren, sigorta sözleşmesini, yukarıdaki oran göz önüne alınmaksızın sigorta bedelini
aşmayan zararın tamamının sigortacı tarafından ödeneceği şeklinde değiştirebilir. Sigorta
ettiren sözleşmeyi bu şekilde değiştirdiğini, rizikonun gerçekleşmesinden önce, noter protestosu
ile sigortacıya bildirdiği takdirde, bildirim gününden sonra gelen günden itibaren sözleşme
hükümleri, kendiliğinden, sigortacının sigorta bedelini aşmayan zararın tamamından sorumlu
olacağı şeklinde değiştirilmiş olur. Sigortalı tarifede belirtilen prim farkını esas primin
ödenmesine ilişkin hükümler uyarınca öder.”
hükmünü de getirmiştir.
Maddeye göre, sigorta ettirenin sigorta değerinin altında bir bedelle sigorta sözleşmesi
yaptırılabileceği ve bu durumda sigortacının oran kuralını uygulamaksızın kısmi hasarlarda
zararın tümünden sorumlu olacağı anlaşılmaktadır.
Bilindiği gibi sigortacının sorumluluğu, poliçede vermiş olduğu teminat bedelleri ile sınırlıdır.
Gerçek tam hasar olarak ortaya çıkan bir olayda, sigortalı değer %100 oranında zarar görür ve
sigortacı bu bedelle bir teminat vermişse zararın tümünün tazmin edilmesinden sorumlu olur.
Ayrıca bu hasara bağlı iş durması, kar kaybı, kira kaybı, gelir kaybı gibi bir takım sonuç
risklerini de teminat altına alınmışsa bu zararlardan da sorumludur.
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Ancak bazı hallerde riskin gerçekleşmesi sonucunda sigortalı değerlerin %100 zarar
görmelerinin söz konusu olmadığı durumlar da vardır. Örneğin, bir üretim tesisinde
birbirlerinden bağımsız olarak bulunan binalar, birbirilerinden uzak bir yerleşim şeklinde
konuşlandırılmış olabilir.
Ayrıca bu bağımsız bölümlerde çıkacak bir yangının diğer bölümlere sirayet etmemesi için
yüksek koruma tedbirleri alınmış olabilir.
Böyle durumların söz konusu olduğu hallerde, potansiyel hasar şiddetinin ölçülmesi için başka
yöntemlere başvurularak, başka ölçümleme yöntemleri geliştirilmiştir.

10.1.4.2.1. P.M.L. (Possible Maximum Loss) Mümkün Azami Hasar
Bir riskin meydana gelmesi sonucunda; en elverişsiz şartların bir araya gelmesiyle yangına hiç
veya yeterince müdahale edilememesi sonucu yangının aşılmaz bir engel karşısında veya
yanacak bir şey kalmaması halinde kendiliğinden durması ile ortaya çıkabilecek maksimum
zararı belirten durumdur.
Böyle bir durumun ortaya çıkması ile sigortalı değerlerin ne kadarının zarar göreceğini ifade
eden oransal bir değerdir. Sigortalanmış bütün alana ve zamana göre en yüksek hasar yüzdesini
ifade etmektedir.
Diğer taraftan, deprem ve benzeri doğal afetlerin oluşturduğu katastrofik özellikli risklerde
P.M.L. hesapları önem arz etmekte ve sigortacılar bu risklerle ilgili taşıdıkları sorumlulukları
PML kriterlerine göre reasüre etmektedirler.

10.1.4.2.2. E.M.L. (Estimated Maximum Loss) Tahmini Azami Hasar
Faaliyet sahası, kullanım şekli ve alınan koruma tedbirleri açısından normal şartlar altında
bulunan bir işletmede meydana gelmesi tahmin edilen azami hasar miktarını ifade etmektedir.
EML, Londra Sigorta Brokerleri Birliği (Lloyds Insurance Broker’s Association) tarafından;
“Normal koşullar altında tek bir rizikoda, ihtimal dâhilindeki tek bir yangın ve infilak sonucu
ortaya çıkabilecek zararın sigortacılar tarafından tahminidir” şeklinde tanımlanmıştır.
Genel olarak PML’in oluşabilecek en kötü durumu ifade etmesi bakımından kötümser, buna
mukabil EML’in ise daha iyimser bir yaklaşım taşıdığını söylemek mümkündür.
PML esaslı sigortalarda daha gerçekçi ve katı varsayımlar ön plana çıkarılırken, EML esaslı
sigortalarda sübjektiflik söz konusudur.
Ülkemizde de uygulanmaya başlanan PML ve EML uygulamasında tahminlerin konusunda
uzman ve tecrübeli kişilere yaptırılması, sonuçları itibariyle hem sigortalı hem de sigortacı
açısından büyük önem arz etmektedir.
Diğer taraftan orantılı reasürans treteleri açısından da PML ve EML esaslı reasürans
devirlerinin yapıldığı görülmektedir.
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Bazı hallerde sedan şirket, saklama paylarını ve treteye devredeceği sorumluluk miktarlarını
sigorta bedeli esası üzerinden değil, bu bedel içinde ancak tek bir risk için bir hasarda
ödeyebileceği tahmini miktara göre tespit edebilir.
İster %100 sigorta bedeli üzerinden olsun, ister yukarıda açıklanan hasar şiddeti ölçümlemesi
yöntemlerinden (PML-EML) birisi olsun, risk yöneticisi, hasar şiddetini ve hasar frekansını
kendi bilgi ve deneyimlerini de kattıktan sonra riskin kabulü veya reddi konusundaki kararını
oluşturacaktır.

10.2. Kar Kaybı ve Kira Kaybı Poliçeleri
Yangın sigortaları, sigortalı mallarda meydana gelen maddi zararları karşılamaktadır. Oysa
herhangi bir işyerinin yangın sonucu hasar görmesi halinde karşulaşılacak kayıp sadece maddi
zararla sınırlı değildir. İşletmenin yangın nedeniyle faaliyetine ara vermesi veya durdurması
çok daha büyük kayıpların oluşmasına ve kar kaybına sebep olmaktadır.

10.2.1. Kar Kaybı Poliçeleri
Klasik bir yangın poliçesinin maddi zararları karşılamasının yanı sıra işletmenin uğrayabileceği
kar kayıplarını ve uğranılabilecek ek masrafları karşılamak üzere, işyerleri için, yangın
sigortasını bir uzantısı olarak kabul edilen Kar Kaybı sigortaları gündeme gelmiştir.
Ülkemizde 1.5.1998 tarihinden bu yana “Yangına Bağlı Kar Kaybı Sigortası Genel Şartları”
çerçevesinde kar kaybı riski teminat altına alınmaktadır.
Bu sigorta ile sigortalının yangın nedeniyle yoksun kaldığı kar ve yaptığı sabit masraflar
teminat altına alınmaktadır.
Sözü edilen Genel Şartların sigortanın konusu ile ilgili 1. maddesi;
“Bu sigorta ile; bir ticari faaliyetin yürütülmesinde kullanılan taşınır ve taşınmaz değerlerde,
bir yangın sigorta sözleşmesi kapsamında teminat altına alınan risklerin gerçekleşmesi ile
ortaya çıkan hasar ve kayıplar sonucu, ticari faaliyetin kısmen veya tamamen durması veya
aksaması nedeniyle oluşan kar kayıpları, sigortacı tarafından poliçede belirtilen sigorta bedeline
kadar teminat altına alınmıştır.
Sigortacının kar kaybı sigortası kapsamında ödeme yapması için sigortalının ticari faaliyeti
yürütürken kullandığı bina, makine, donanım, demirbaş ve emtianın geçerli bir yangın sigorta
sözleşmesinin teminat altına aldığı risklerin gerçekleşmesi sonucu hasara uğraması ve meydana
gelen zararların ilgili sigortacı tarafından tazmin edilmiş veya sorumluluğunun kabul edilmiş
olması şarttır.
Bu sigortanın uygulanmasında ticari faaliyet, kazanç sağlamak amacıyla yürütülen her tür
faaliyet olarak; kar kaybı ise ticari faaliyetin durması ya da aksaması sonucunda, tazminat süresi
içinde kalmak kaydıyla ciroda meydana gelen azalmadan ve bu azalmayı önlemeye yönelik
işletme maliyetindeki artıştan kaynaklanan brüt kar kaybı olarak anlaşılır.”
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ifadesini taşımaktadır.
Kar kaybı sigortalarında dikkat edilmesi gereken önemli hususlar şöyle sıralanabilir:
•

Sigortalı, sigorta süresi içinde geçerli geçerli bir yangın sigortası poliçesine sahip
olmalıdır.

•

Hangi sabit masrafların sigortalanacağına dikkat edilmelidir.

•

Poliçenin ne kadarlık bir süre için teminat vereceğini gösteren “tazminat süresi”
işletmenin özelliklerine göre belirlenmelidir.

10.2.2. Kira Kaybı Poliçeleri
Yangın Sigortası teminatına ek olarak verilebilen sigorta teminatlarından biri de Kira Kaybı ile
ilgilidir. Bu sigorta sigortalanabilir menfaat ilişkisine göre çeşitli şekillerde ve değişik kişiler
tarafından yaptırılabilirler.
Kira kaybı sigortaları iki şekilde yapılabilmektedir:

1.10.2.1. Kiracının Kira Kaybı
Yangın nedeniyle kiralanan yerin kullanılamaması sonucu peşin ödenmiş kiranın gün hesabıyla
işlememiş günlere isabet eden kısmının sigortacı tarafından tazmin edilmesi esasına göre
yapılan sigortalardır.

1.10.2.2. Malik veya İntifa Hakkı Sahibinin Kira Kaybı
Bu sigorta türü ile, yangın nedeniyle kiralanan yerin kullanılamaması sonucu beklenen kira
veya intifa hakkının elde edilememesinden doğan kayıplar teminat altına alınır. Ödenecek
tazminat süresi bir yılla sınırlandırılmıştır.

10.3. Yangın ve İnfilak Mali Sorumluluğu
(Yangın Sigortası ile Birlikte Verildiği Takdirde Yangın Poliçesine Eklenecek Kloz). Bu klozda
verilen ek teminat1ar, birlikte verilebileceği gibi ayrı ayrı da verilebilir.

10.3.1. Kiracının Malike Karşı Sorumluluğu
Bu sigorta, kiracının kiralanana vereceği zarar nedeniyle veya kira intifa kaybına sebebiyet
vermelerinden doğacak zararları teminat altına alır.
Kiralanana verilecek zarar dolayısıyla kiracının malike karşı sorumluluğu sigortasında
ödenecek tazminatın hesabında esas tutulacak kıymet, inşa tarihinden itibaren meydana gelen
eskime payı düşülmek suretiyle hasar yer ve tarihindeki rayiçlere göre binanın bulunacak inşa
kıymetidir. Bina yeniden inşa edilmeyecekse, tazminat miktarı binanın hasardan bir önceki iş
günü alım satım kıymetinden arsa kıymeti düşülerek bulunacak miktarı geçemez.
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Kira veya intifa kaybına sebebiyet vermeleri dolayısıyla, kiracının malike karşı sorumluluğu
sigortasında ödenecek tazminatın hesabında esas tutulacak kıymet, bir seneyi geçmemek üzere,
hasar tarihinde kirada bulunan kısımların tamiri veya yeniden inşası için tesbit edilecek süreye
isabet edecek olan kira bedeli tutarıdır.

10.3.2. Malikin Kiracıya Karşı Sorumluluğu
Malikin kiracıya karşı sorumluluğu kiralanan bina sebebiyle doğacak hukuki sorumluluğu
karşılar ve ödenecek tazminatın hesabında esas tutulacak kıymet, kiracıya ait eşya ve emtianın,
Yangın Poliçesi Genel Şartları hükümlerine göre bulunacak değerdir.

10.3.3. Malik veya Kiracının Komşuluk Sorumluluğu
Malik veya kiracının komşuluk sorumluluğu yangın veya infilak hasarının sirayeti yüzünden
komşu bina ve mallarına vereceği zararları karşılar.
Yangın veya infilak hasarının sirayeti yüzünden komşulara vereceği zararlar dolayısıyla malik
veya kiracının komşulara verilen zararın ve zararın giderilmesi ile ilgili ödenecek tazminatın
hesabında esas tutulacak kıymet, Yangın Sigortası Genel Şartları hükümlerine göre bulunacak
bina ve muhteviyatının değeridir.
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Uygulamalar
1)
Ardiyecilik yapan Ahmet Beyin deposundaki mallar daimi surette değişmektedir.
Bazen mal mevcudu yüksek bir tutara ulaşmakta bazen de çok düşük seviyelere
düşebilmektedir. Ahmet Bey malların sigorta bedellerinin nasıl hesaplanacağı konusunda
tereddütte kalmıştır. Bir taraftan sigorta bedelini düşük gösterip eksik sigorta uygulamasına
muhatap olmamak, diğer taraftan sigorta bedelini yüksek gösterip boşu boşuna fazla prim
ödememek istemektedir. Sigortacı olsaydınız Ahmet Bey’in bu endişelerini ortadan
kaldırmak için nasıl bir yol izlemesini önerirdiniz?
Cevap: Emtia değerinin sürekli değişkenlik gösterdiği durumlarda sigortacının taşımadığı bir
bedel üzerinden sorumlu tutulmasını, sigortalının ise azami değer üzerinden sigorta yaptırıp
boşuna fazla prim ödemesini önlemek için önerilebilecek en uygun sigorta türü Yangın
Abonman Poliçesidir.
2)

Ahmet Bey’e işyeri paket poliçesi yaptırmasını önerir miydiniz?

Cevap: Hayır. İşyeri Paket poliçeler daha standart poliçeler olduğu için Ahmet Bey’in mal
mevcudundaki devamlı değişiklik konusunda yeterli kalmayacaktır.
3)
Ahmet Bey 100.000. TL değerindeki evini 01 Ocak-31Aralık dönemi için yangına
karşı sigortalatmak istemektedir. Belirtilen dönem için öngörülen enflasyon oranı %24 olarak
tahmin edilmektedir. Ahmet Bey yıl içinde karşılaşacağı bir hasar sonucunda enflasyondan
kaynaklanan eksik sigorta durumuyla karşı karşıya kalmak istememektedir. Sigortacı
olsaydınız Ahmet Bey’e nasıl bir sigorta yaptırmasını önerirdiniz?
Cevap: Ahmet Bey’e yaptırmasını önereceğimiz sigorta türü, enflasyona endeksli sigorta
olmalıdır. Böylelikle yıl içinde enflasyona paralel olarak sigorta bedeli de artacak ve Ahmet
Bey herhangi bir eksik sigorta uygulaması ile karşı karşıya kalmayacaktır.
4)
Sigorta şirketi Ahmet Bey’den 100.000 TL’lik bedel için 1.000 TL prim ödemesini
istemiştir. Poliçe enflasyona endeksli olarak yapılırsa primin ne olacağını hesaplayın. 6. Ay
sonunda bir hasar meydana gelirse Ahmet Bey’e ödenecek tazminat miktarı nedir?
Cevap: Örneğin yıllık enflasyon oranı %24 olarak kararlaştırıldığı için100.000.TL sigorta
bedelli enflasyona endeksli poliçenin sigorta bedeli yılsonunda 124.000 TL’ye ulaşacaktır.
Örneğimizde aylık enflasyon artış oranı %2 olup, poliçedeki sigorta bedeli kendiliğinden bu
oranda artmış olur. Uygulanacak prim farkı, kararlaştırılan yıllık enflasyon oranına isabet
edecek tutarın yarısı olarak hesaplanır. Örneğimizde prim 100.000 TL için %100; enflasyon
artışına isabet eden 24.000 TL için ise %50 oranında hesaplanır. Ödenecek prim 1.000 + 120
= 1.120 TL olacaktır.
Buna göre 6. ayın sonunda sigorta bedelindeki artış 100.000 x (6 x 0.02) = 12.000 TL olacak
ve bu tarihteki Sigorta bedeli 100.000 + 12.000 = 112.000.TL’ye yükselecektir. Bu tarihte ev
tamamen zarar görürse Ahmet Bey’e 112.000.TL tazminat ödenir.
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Uygulama Soruları
1)

Uygulamada görülen yangın poliçelerinin özel şekillerini yazın.

2)

Paket Poliçe nedir? Hangi konularda paket poliçeler uygulanmaktadır?

3)

İnşaat Yangın Sigortaları nedir?

4)

Mutabakatlı Değer Sigortaları nedir?

5)

İlk Ateş Sigortası nedir?

6)

PML ve EML Esaslı Sigortalar nelerdir? Aralarındaki farkı tartışın.

7)

Kar Kaybı poliçesi nedir?

8)

Kira Kaybı poliçeleri nelerdir?

9)

Yangın ve İnfilak nedeniyle ortaya çıkan mali sorumluluklar sigortalanabilir mi?

10)

Malik ve Kiracının Komşuluk Sorumluluğu Sigortası hangi zararları karşılar?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde, yangın sigortalarına duyulan ihtiyacın giderek artması ve ekonomik hayattaki hızlı
gelişim nedeniyle standart yangın sigorta poliçelerinin yanı sıra, özel teminatlar sağlayan ve
uygulamada kolaylıklar getiren özellikli yangın poliçeleri üzerinde durduk.
Bu çerçevede, uygulamada görülen özel yangın poliçelerinden;
•

Paket Poliçeler

•

Abonman Poliçeleri

•

Mutabakatlı Değer Poliçeleri

•

Enflasyona Endeksli Poliçeler

•

İlk Ateş Sigortası Poliçelerini

ve bu poliçelerin türevleri olan PML ve EML Esaslı Sigortaları inceledik.
Ayrıca;
•

Kar Kaybı Poliçeleri ve

•
Kira Kaybı Poliçeleri ile yangına bağlı olarak ortaya çıkacak gelir kayıplarının
sigortalanabileceğini ve son olarak;
•
Yangın ve İnfilak Mali Sorumluluk Klozu ile malik ve intifa hakkı sahiplerine karşı,
kiracılara karşı ve komşulara karşı doğacak sorumlulukların teminat altına alınabileceğini
öğrendik.
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Bölüm Soruları
1) Aşağıdakilerden hangisi yangın sigortası teminatlarına ilaveten diğer branşlara ait
teminatların tek bir poliçe altında birlikte güvence altına alındığı poliçe türüdür?
A) Birleşik Poliçe
B) Gruplandırılmış Poliçe
C) Paket Poliçe
D) Abonman Poliçe
E) Toplu Poliçe

2) Aşağıdakilerden hangisi Ticari Paket poliçelerden değildir?
A) Akaryakıt İstasyonları Paket Poliçeleri
B) Market Paket Poliçeleri
C)

Eczane Paket Poliçeleri

D) Otel ve Tatil Köyü Paket Poliçeleri
E) Konut Paket Poliçeleri

3) Aşağıdaki sigorta türlerinden hangisi yangın sigortası özel türleri içinde yer almaz?
A) Paket Poliçeler
B) Abonman Poliçeleri
C) İlk Ateş Poliçeleri
D) İnşaat All Risks Poliçeleri
E) Kira Kaybı Poliçeleri
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4) Enflasyona Endeksli Sigortalar ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Bu sigorta ile sigortalı enflasyona karşı otomatik olarak korunur
B) Prim, kararlaştırılan enflasyon oranının yarısı kadar arttırılarak hesaplanır
C) Bu sigortalarda eksik sigorta kuralı uygulanır
D) Gerçekleşen enflasyon artış oranı, kararlaştırılan orandan düşükse prim iadesi
yapılmaz
E) Gerçekleşen enflasyon artış oranı, kararlaştırılan orandan düşükse eksik sigorta kuralı
uygulanır

5)

Mutabakatlı Değer Sigortalarıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Mutabakatlı Değer Sigortaları;
A) 2 yıl için düzenlenirler
B) Ticari emtia için düzenlenebilirler
C) Ev eşyaları için düzenlenedilirler
D) Konutlar için düzenlenebilirler
E) eksper tarafından belirlenen değere taraflar sonradan itiraz edemez

Cevap Anahtarı:
1)C

2)E

3)D

4)E

5)A
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11. MÜHENDİSLİK SİGORTALARI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
11.1. Mühendislik sigortaları, 19. yüzyıl ortalarında, sanayi devriminin hüküm sürdüğü
dönemde ortaya çıkmıştır.
11.2. Sanayi devrimi ile teknolojide yaşanan gelişmeler; önce mekanik makinelerin,
yaşadığımız son yıllarda ise, özellikle elektronik cihazların hayatımızın bir parçası olmasına
neden olmuştur.
11.3. Makinenin insan hayatında bu denli yoğun kullanılmaya başlanması, önce Makine
Kırılması Sigortalarının doğmasına neden olmuş, daha sonra bu sigortanın kapsamı
genişletilerek İnşaat ve Montaj ile ilgili sigortalar da mühendislik sigortalarının kapsamına
alınmıştır. Son olarak, 20. yüzyılın ikinci yarısından itibaren elektronik alanındaki gelişmeler
Elektronik Cihaz Sigortalarının önemini ortaya koymuştur.
11.4. Daha çok bireysel ihtiyaçtan ziyade özellikle sanayiciler için önem arz eden
mühendislik sigortaları, ülkenin kalkınması için de önemli bir rol oynamaktadır.
Bu bölümde Mühendislik Sigortaları içinde yer alan;
•

Makine Kırılması (MB) Sigortaları

•

Elektronik Cihaz (EE) Sigortaları

•

İnşaat All Risks (CAR)

•

Montaj All Risks (EAR) Sigortalarını

ele alacak ve her biri ile ilgili verilen teminatlar hakkında bilgi edineceğiz.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Mühendislik Sigortalarının uygulama alanı nedir? Bu sigortalar ile hangi risklere karşı teminat
verilmektedir? Araştırın.
2) Makine Kırılması Sigortaları ile Elektronik Cihaz Sigortalarını karşılaştırınız. Bu iki sigorta ile
sağlanan teminat farklarını tartışın.
3) Bölgenizdeki sigorta acentelerine giderek İnşaat ve Montaj sigortaları ile genel bilgi bilgi edinin.
İnşaat ve Montaj Sigortası yaptıran gerçek ve tüzel kişilerle görüşerek görüş alış verişinde bulunun.
4) İnşaat Yangın Poliçelerini İnşaat All Risk Sigortaları ile karşılaştırın. Aradaki farkı
arkadaşlarınızla tartışın.
5) İnşaat ve Montaj Sigortalarında sigorta süresini evreleri itibariyle irdeleyin.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Mühendislik sigortası ile
ilgili genel kavramların
bu sigorta
Mühendislik Sigortalarının öğrenilmesi,
türleri ile verilen teminatların
Uygulama Şekilleri
kapsamı hakkında bilgi
edinilmesi

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği
Bu
öğrenme
faaliyeti
sonucunda
Mühendislik
Sigortaları ile elde edilen
genel bilgiler ve hukuksal
kurallar
çerçevesinde
sigortalının ihtiyaç duyacağı
en uygun sigorta poliçesinin
düzenlenmesi
konusunda
öğrenciye bilgi aktarımının
sağlanması
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Anahtar Kavramlar
•

Makine Krılması (MB) Sigortaları

•

Elektronik Cihaz (EE) Sigortaları

•

İnşaat All Risks (CAR) Sigortaları

•

Montaj All Risks (EAR) Sigortaları
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Giriş
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11.1. Mühendislik Sigortalarının Konusu
Mühendislik Sigortaları, 19. yüzyıl ortalarında Sanayi Devriminin yaşandığı dönemde ortaya
çıkan bir sigorta türüdür. Sanayi devrimi sonucu ortaya çıkan teknolojik gelişmeler,
mühendislik sigortalarının doğmasına neden olmuştur. Pahalı olan makinelerin çeşitli riskler
karşısında zarar görmesi sonucunda ortaya çıkan finansman ihtiyacı, böyle bir sigorta türünün
uygulanmasını temelini oluşturmuştur.
Mühendislik sigortalarına konu teşkil eden risklerle günlük yaşantımızda sıklıkla karşılaşmış
olmamıza rağmen, bu riskler birysel olarak çok dikkatimizi çekmezler.
Yeni bir binanın yapılması veya kentsel dönüşüm nedeniyle bir binanın yıkılması,
sokağımızdaki enerji hatlarının direklerden yer altına indirilmesi, yeni bir yol veya köprü
inşaatının yapılması, raylı sistem veya metro inşaatı nedeniyle toprak seviyesinin altına
inilmesi, tünel açılması gibi bir çk proje konusu Mükendislik sigortalarının konusunu
oluşturmaktadır.
Mühendislik Sigortaları, kapsamları ve uygulama alanları itibariyle diğer sigorta türlerinde yer
alan birçok teminatı içermelerine rağmen bazı özellikleri bakımından büyük farklılklar taşırlar.

11.2. Mühendislik Sigortalarının Tarihsel Gelişimi
Mühendislik Sigortaları 19. yüzyılda, Sanayi Devrimiyle birlikte, özellikle Büyük Britanya’da
buhar kazanlarının ve makinelerinin kullanılmaya başlanmasıyla ihtiyaç duyulan bir sigorta
türü olarak ortaya çıkmıştır. Büyük üretim tesislerinde yer alan buhar kazanlarının patlamaları
sonucunda yüksek miktarda bedeni ve maddi hasarların meydana gelmesi, bu hasarların
azaltılması için çözümler aranmasına neden olmuş ve bu amaçla 1854 yılında buhar makineleri
ile ilgili hasarların engellenmesi ve risklerin azaltılmasına yönelik olarak faaliyet gösterecek
olan Manchester Buhar Kullanıcıları Birliği (Manchester Steam Boiler Association)
kurulmuştur. Birliğin yaptığı çalışmalar sonucu elde edilen istatistiki veriler, bu konuda sigorta
koruması sağlanabileceği fikrini doğurmuş ve bu gelişmeler ışığında 1859 yılında ilk
mühendislik sigorta şirketi olan Buhar Kazanı Sigorta Şirketi (The Steam Boiler Assurance
Company) kurulmuştur.
İngiltere’de başlayan bu gelişmelere paralel olarak Amerika Birleşik Devletleri’nde özel
demiryollarındaki lokomatifler için Hartford Buhar Kazanı Denetim ve Sigorta Şirketi
kurulmuş, aynı şekilde gelişen sanayiisi ile birlikte Almanya’da buhar kazanlarında meydana
hasarlara yönelik olarak 1900 yılından itibaren teminat verilmeye başlanmıştır. Sonraki yıllarda
ise tüm dünyada benzer uygulamalar başlamıştır.
Mühendislik sigortalarının önemli bir türü olan İnşaat All Risks Sigortası, ilk olarak 1929
yılında İngiltere’de Thames nehri üzerinde inşa edilen bir köprü için yapılmış; Montaj All Risks
Sigortası ilk kez 1923 yılında Almanya’da uygulanmış; her iki sigorta da, sağlamış oldukları
avantajlar bakımından başta İngiltere, Avrupa ve Amerika’daki bir çok ülkede büyük gelişme
göstermiştir.
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Özellikle, İkinci Dünya Savaşından sonra yıkılan şehirler, alt yapılar, köprüler , limanlar, enerji
santrallerinin yeniden inşaatı ile yeni tesislerin kuruluşu sırasında meydana gelen zararların
yarattığı finansal ihtiyaçların çözümü bakımından İnşaat ve Montaj Sigortaları önemli bir rol
oynamıştır.
Mühendislik sigortaları, bireysel ihtiyaçların karşılanmasından ziyade endüstriyel ihtiyaçların
karşılanmamasına yönelik alt branşları içermektedir. Sigorta ettiren mal ve hizmet üretmek için
kullandığı makinaların, elektronik cihazların ve inşa edilen yapıların başına gelebilecek hasarlar
için sigortacıdan teminat almakta, diğer bir ifadeyle sermaye birikimini korumaktadır. Bir
ülkenin gelişmesi ve refahını sürdürebilmesi açısından sermaye birikiminin korunması ve
arttırılmasının önemi göz önüne alındığında mühendislik sigortalarının önemi daha net bir
şekilde ortaya çıkmaktadır.
Makine Kırılması Sigortası ülkemizde Cumhuriyet Yönetiminin başlattığı sanayileşme
hamlesine paralel olarak bir gelişme arz etmemiştir. Türkiye de 1930 yıllarda başlayan sanayi
hamlesine karşılık, Mühendislik Sigortaları ancak 1960’lı yılların ikinci yarısından sonra
uygulanmaya sokulmuştur.
“Mal sigortaları” kapsamında yer alan Mühendislik sigortaları, ‘Sigorta İşlemlerinin
Muhasebeleştirilmesinde Kullanılacak Branş Kodlarına İlişkin Genelge’de “Genel Zararlar”
branşı altında yer almaktadır.
“Mal sigortaları” kapsamında yer alan Mühendislik sigortaları, ‘Sigorta İşlemlerinin
Muhasebeleştirilmesinde Kullanılacak Branş Kodlarına İlişkin Genelge’de “Genel Zararlar”
branşı altında yer almaktadır.
Mühendislik sigortaları ülkemizde uygulamaya koyuluş sıraları itibariyle 4 ayrı dalda
incelenmektedir:
•

Makine Kırılması (MB) Sigortaları,

•

İnşaat Bütün Riskler (CAR) Sigortaları,

•

Montaj Bütün Riskler (EAR) Sigortaları,

•

Elektronik Cihaz (EE) Sigortaları.
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Bunlardan;
•

İnşaat ve Montaj Sigortaları, Proje Sigortaları,

•

Makine Kırılması ve Elektronik Cihaz Sigortası ise İşletme Sigortalarıdır.

11.3. Makine Kırılması (MB-Machinery Breakdown) Sigortaları
11.3.1. Makine Kırılması Sigortasının Konusu
Makineler, bir malın üretiminde yer alan en öemli unsurlardandır. Makinelerin bir şekilde
çalışamaz hale gelmesi üretimin durmasına neden olacağı için, üretimin devamını
sağlayabilmek amacıyla bazı güvencelere ihtiyaç duyulmuş ve böylece Makine Kırılması
Sigortaları uygulamaya konulmuştur.
Başlangıçta üretimde kullanılmaya başlanan buhar makineleri için düşünülmüş olan Makine
Kırılması Sigortası, Sanayi Devrimini gerçekleştiği 19. yüzyılın ikinci yarısında ilk önce
Anglo-Amerikan ülkelerinde başlatılmış, daha sonra diğer Avrupa ülkelerinde de uygulamaya
geçilmiştir.
Özellikle buhar makinelerinin kazanlarında meydana gelen hasarların yarattığı finansman
ihtiyaçlarının yüksek olması, Makine Kırılması Sigortasının doğmasına ve gelişmesine neden
olmuştur.
Makine Kırılması Sigortası tek makine, tesisler ve cihazlar için gerekli olan geniş kapsamlı bir
Kaza Sigortasıdır. Her makine belirli bir hizmet süresinin sonunda aşınma, yıpranma, eskime
nedeniyle verimsiz hale gelebilir. Ayrıca her makine de normal çalışırken, veya revizyon veya
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bakım onarım yada durma anında ani ve önceden bilinmeyen ve tahmin edilemeyen bir
sebepten bir hasar meydana gelebilir.
Makine Kırılması sigortası, eskiyen yaşlanan makinenin yerine yenisini veren bir sigorta
olmayıp; ani ve beklenmedik bir şekilde ortaya çıkan bir kaza sonucunda makine da meydana
gelen hasarı karşılayan bir sigorta türüdür. Makine Kırılması Sigortası herhangi bir sigorta türü
ile karşılanan yangın, yıldırım, hırsızlık gibi risklere karşı teminat vermez.
Makine Kırılması Sigortasına konu teşkil eden değerler esas itibariyle makineler ve tesislerdir.
Kuruluşu tamamlanmış, tecrübe çalışmaları yapılmış yeni veya uzun zamandır kullanılan
tesisler olabilir. Burada en önemli husus tesisin kurulmuş ve işler halde olmasıdır. Makine
Kırılması Sigortasına konu makineler ve tesisler bir iki tane makine ile üretim yapan bir atölye
(Tornacı, kaynakçı vb) olacağı gibi büyük bir rafineri veya demir çelik endüstrisi tesisi de
olabilir.

11.3.2. Makine Kırılması Sigortası Genel Şartları
11.3.2.1. Teminat Kapsamı
Makine Kırılması Genel Şartlarına göre; sigortacı, bu poliçe ile bu poliçenin ayrılmaz parçası
olan ekli listede sayıları, imalat yılları; nitelikleri, modelleri ve değerleri yazılı makine ve
tesisleri deneme devresinden sonra normal çalışır halde iken veya aynı iş yerinde temizleme,
revizyon ve yer değiştirme esnasında veya dururken ani ve beklenmedik her türlü sebepten
oluşacak hasarları temin eder.
Makine kırılması poliçesi ile;
•

İşletme kazalarından,

•

Modelin, imalatın, montajın, malzemenin, kalıbın, dökümün ve işçiliğin kusurlu
olmasından,

•

Yağlama kusurlarından,

•

Elektrik enerjisinin doğrudan doğruya tesiri neticesi kısa devre, şerare, voltaj
yükselmesi ile izolasyon hatası ve atmosferik elektrikiyetin dolaylı etkilerinden,

•

Tıkanma, yabancı maddelerin girmesinden,

•

Santrifüj kuvvetinden husule gelen parçalanmalardan,

•

Buhar kazanlarında ve buhar kaplarında su noksanlığından,

•

Su çekiçlemesi, ani olarak aşırı ısınma veya soğumadan,

•

Kapalı kaplardaki alçak basınç dolayısıyla husule gelen ezilme, yırtılma, buruşma vs.
deformasyonlardan,
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•

Fırtına ve kasırgadan, dondan ve çözülen buz parçalarının yürümesinden,

•

İşletme personelinin veya üçüncü şahısların ihmali, kusuru, hatası, dikkatsizliği veya
sabotajından meydana gelen ziyan ve hasarlar ile,

•

İstisna edilmeyen diğer hâllerden, husule gelen maddi ziyan ve hasarların gerektirdiği
tamirat ve ikame masrafları, otomatik olarak teminat altına alınır.

Matkap, makas, bıçak, testere, çelik veya madeni kalemler veya kesici alet ve edevat, matris ve
kalıplar, haddehanelerdeki sıcak hadde valsleri, şablon, modeller, resim ruloları, öğütücü, kırıcı,
karıştırıcılar, elek ve kalburlar, halat, zincir, transport bantları ve kayışları gibi değiştirilebilir
parçalar ile belirli sürelerde değiştirilmesi veya yenilenmesi mutad olan kömür fırçası ve lamba
gibi parçalar (elektriki izolasyon maddeleri ile izolasyon yağları dışında) temin edilemez.
Ancak sarf malzemeleri, bir hasar sonucu dolaylı olarak hasara uğradıkları takdirde temin
edilirler.

11.3.2.2. Aksine Sözleşme Yoksa, Teminat Dışında Kalan Haller
Aksine sözleşme yoksa aşağıdaki haller sigorta teminatı dışındadır:
•

Fiziki infilaklardan meydana gelen ziya ve hasarlar, fiziki infilakdan maksat, basınçlı
kaplarda buhar, gaz veya sıvı halindeki gazın genişlemesi yüzünden ani olarak meydana
gelen kuvvet tezahürü olup, buhar, gaz veya sıvı halindeki gazın kabın cidarını
parçalayarak dışarıya çıkması ve böylelikle kabın iç basıncı ile dış basıncı arasında ani
olarak bir denge kurulmasıdır,

•

Makine veya tesisin temel ve kaidelerinde teminat kapsamına giren sebeplerden ötürü
meydana gelen ziya ve hasarlar,

•

Teminatın kapsamına giren sebeplerden ötürü meydana gelen ziya ve hasarların
gerektirdiği; uçak dışında kalan seri vasıtalarla yapılan nakliye masrafları, fazla mesai
ve tatil günleri ücret ve zamları,

•

Grev, lokavt, kargaşalık ve halk hareketlerinin ve bunların gerektirdiği askeri ve inzibati
hareketlerin sebep olduğu bütün ziya ve hasarlar,

•

Terörle Mücadele Kanununda belirtilen terör eylemleri ve bu eylemlerden doğan
sabotaj ile bunları önlemek ve etkilerini azaltmak amacıyla yetkili organlar tarafından
yapılan müdahaleler sonucunda meydana gelen zararlar,

•

Sigorta sözleşmesiyle teminat altına alınan rizikoların gerçekleşmesi sonucunda
doğrudan veya dolaylı olarak meydana gelen her türlü çevre kirliliği sebebiyle
oluşabilecek bütün zararlar.
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Dikkat edilmesi gereken hususlar:
Fiziki İnfilak; yangın sigortalarında infilak ana teminatı altında kimyevi infilakla birlikte temin
edilmektedir.
Kimyevi İnfilak; bir kimyevi reaksiyon sonucunda ortaya çıkan, gerek gazların gerekse kimyevi
maddelerin ani oksidasyonu veya müşterek oksidasyonu veya statik elektrik nedeniyle
patlamaya müsait tozların infilaki şeklinde tanımlanabilir.
Makine Kırılması Sigortasında ise fiziki infilak isteğe bağlı olarak verilebilen ek bir teminattır.
Yangın teminatı almamış bir sigortalı makine kırılması poliçesi ile fiziki infilak teminatı satın
alabilir.
Diğer taraftan, yangın teminatı almış olan bir sigortalının, makine kırılması sigortasında fiziki
infilak teminatı satın almasına gerek yoktur.

11.3.2.3. Teminat Dışında Kalan Haller
Aşağıdaki haller sigorta teminatının dışındadır:
•

Harp, her türlü harp olayları, istila, yabancı düşman hareketleri, çarpışma (harb ilan
edilmiş olsun olmasın), iç harp, ihtilal, isyan, ayaklanma ve bunların gerektirdiği
inzibati ve askeri hareketler sebebiyle meydana gelen bütün ziya ve hasarlar.

•

Herhangi bir nükleer yakıttan veya nükleer yakıtın yanması sonucu nükleer artıklardan
veya bunlara atfedilen sebeplerden husule gelen iyonlayıcı radyasyonların veya
radyoaktivite buluşmalarının ve bunların gerektirdiği askeri ve inzibati tedbirlerin
sebep olduğu bütün ziya ve hasarlar.

•

Kamu otoritesi tarafından sigortalı kıymet üzerinde yapılacak tasarruflar sebebiyle
meydana gelen bütün ziya ve hasarlar,

•

Yangın veya yangın vukuu dolayısiyle yapılan söndürme, yıkma ve kurtarma
ameliyelerinin ve yıldırımın doğrudan doğruya tesirlerinden,

•

Hangi sebepten husule gelirse gelsin her türlü kar kaybı ve mali mes'uliyetlerden,

•

Hırsızlık veya hırsızlığa teşebbüsten,

•

Toprak çökmesi veya kayması, çiğ, volkan indifaları, deprem, sel ve su basması gibi
tabii afetlerden,

•

Makinelerin normal işlemesinden ve mutad kullanılmasından doğan aşınma ve
yıpranmalardan veya çürüme, paslanma veya oksidasyondan, buhar kazanlarında
kireçlenme ve çamurlanmadan işletmede doğrudan doğruya meydana gelen etkilerden,
atmosferik vesair şartların sebebiyet verdiği tedrici bozulmalardan,
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•

Kimyevi madde ve gazların ani oksidasyonu veya müşterek reaksiyonları neticesi
vukua gelen infilaklarından, atmosferik elektrikiyet sebebiyle patlamaya mütemayil
tozların infilakinden,

•

Sigortalı iken hasarlanan ve bu hasar giderilmeden makinenin kullanılması
neticesinden,

•

Sigortalının veya onun yerine kaim olan sorumlu kişinin kasdından ve ayrıca sözleşme
varsa ağır kusurundan mütevellit maddi ziya ve hasarlar.

•

Terörle Mücadele Kanununda belirtilen terör eylemleri ve bu eylemlerden doğan
sabotaj sonucunda oluşan veya bu eylemleri önlemek ve etkilerini azaltmak amacıyla
yetkili organlar tarafından yapılan müdahaleler sonucu meydana gelen biyolojik
ve/veya kimyasal kirlenme, bulaşma veya zehirlenmeler nedeniyle oluşacak bütün
zararlar.

Dikkat edilmesi Gereken Hususlar:
Tabii afetlerden sadece fırtına ve kasırga riskleri Makine Kırılmasında teminat olarak
verilmiştir. Bunların dışındaki doğal afetler ise kati istisnalar olarak sigortalanmaz.
Ancak Makine Kırılması Sigortasının karakteri icabı, bazı şartlarda özellikle hareketli inşat
makinelerine ya da bazı sabit şantiye tesislerine “Geniş Kasko Teminatı” adı altında bir
klozla doğadan kaynaklanan bazı riskler de dahil olmak üzere geniş bir teminat
verilebilmektedir..
Müteharrik Makinalar Geniş Kasko Klozu: Makina Kırılması Sigortası Genel Şartları saklı
kalmak kaydıyla, müteharrik makinalarda çarpma, çarpışma, raydan çıkma, devrilme, düşme,
yuvarlanma, toprak kayması, toprak çökmesi, kaya düşmesi, yangın, yıldırım, deprem, seylap,
çığ sebepleri ile meydana gelecek hasarlar teminata dahil edilmiştir.

11.4. Elektronik Cihaz (EE-Electronic Equipment) Sigortası
11.4.1. Elektronik Cihaz Sigortasının Konusu
Sanayi Devrimi ile birlikte makinelerdeki gelişmelere paralel olarak, elektronik cihazlar da
gündeme gelmiş ve 1920’li yıllardan itibaren teknolojik gelişmelerle birlikte elektronik özellik
taşıyan cihazların üretilmesine başlanmıştır. 1923 yılından itibaren bu tip elektronik cihazlar
için sigorta teminatı verilmeye başlanmış olmakla birlikte, özellikle 1950’li yıllardan sonra bu
sahada kat edilen hızlı ilerleme, mühendislik sigortalarında en geniş teminat veren Elektronik
Cihaz Sigortalarının ortaya çıkmasına neden olmuştur.
Sanayi Devriminden sonra kullanıma giren makinelerin sanayide, ulaşımda, hizmet sektöründe,
tıpta, haberleşmede, uzay çalışmalarında ve diğer alanlarda gözlenen hızlı gelişmelere paralel
olarak mekanik yapıdan elektronik yapıya dönmeleri, bugün elektronik cihaz diye
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tanımladığımız türden makinelerin doğmasına yol açmıştır. Elektronik Cihaz Sigortası,
Mühendislik Sigortaları uygulamalarına en son giren sigorta çeşididir.
Kısaca donanımlarında elektronik devre ve devreler kullanılan cihaza elektronik cihaz denir.
Burada donanımlardan maksat, kontrol, kumanda, ölçü, bellek ve güç devreleridir. Elektronik
cihazlar bu gün evlerde, bürolarda, araştırma merkezlerinde sanayide, tıpta, haberleşme,
ulaştırmada, uzay çalışmalarında, buna benzer her yerde kullanılmakta ve teknoloji geliştikçe
kullanım yerleri yaygınlaşmaktadır. Yüksek maliyetlerle satın alınan elektronik cihazların
hasara uğramaları, önemli maddi kayıpların ortaya çıkmasına sebep olmaktadır. Bu nedenle
elektronik cihazlar, işletmelerde diğer kıymetlerden ayrı olarak değerlendirilip sigortalanan
kıymetlerdir.

11.4.2. Elektronik Cihaz Sigortası Genel Şartları
11.4.2.1. Teminat Kapsamı
Sigortacı bu poliçe ile bu poliçenin ayrılmaz cüzünü teşkil eden ekli cetvelde cinsi, sayısı,
yapım yılları, niteliği ve sigorta kıymetleri yazılı, münferit ünite veya muhtelif birimler halinde
belirtilmiş olan elektronik makine, teçhizat veya bilgi işlem sistemlerinin deneme devresinden
sonra normal çalışır halde iken veya aynı işyerinde temizleme, bakım, revizyon ve yer
değiştirme esnasında veya dururken, önceden bilinmeyen ani ve beklenmedik her türlü sebepten
ve ezcümle;
•

İşletme personelinin veya üçüncü kişilerin ihmali, kusuru, hatası, dikkatsizliği veya
sabotajından,

•

Sigortalı kıymetlerin bulunduğu mahallerde yapılan hırsızlık veya hırsızlığa
teşebbüsten,

•

Hatalı dizayn ve malzemeden,

•

Kısa devre, yüksek voltaj ve endüksiyon akımının etkilerinden,

•

Yangın, yıldırım, her nev'i infilak ve bunlar sebebiyle yapılan söndürme, yıkma ve
kurtarma ameliyelerinden,

•

Kavrulma, kararma, duman ve isden,

•

Deprem hariç fırtına, sel, seylap, yer kayması, toprak çökmesi gibi tabii afetlerden,

•

Su ve rutubet etkisi ve bunlardan doğan korozyon hasarlarından,

•

İstisna edilmeyen diğer hallerden husule gelen maddi ziya ve hasarların gerektirdiği
tamirat masrafları ve ikame bedellerini temin eder.
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11.4.2.2. Aksine Sözleşme Yoksa Teminat Dışında Kalan Haller
Aksine sözleşme yoksa aşağıdaki haller sigorta teminatı dışındadır:
•

Teminatın kapsamına giren sebeplerden ötürü meydana gelen ziya ve hasarların
gerektirdiği nakliyenin en erken yapılmasını sağlayacak mutad vasıtalar dışında
kalan seri vasıtalarla yapılan nakliye masrafları, fazla mesai ve tatil günleri ücret ve
zamları,

•

Seyyar ve taşınabilir elektronik cihazların poliçede yazılı sigortalı mahal dışında
kullanım ve sevkiyatları sırasındaki ziya ve hasarları,

•

Sigortalı kıymetlerin deprem neticesindeki ziya ve hasarları,

•

Grev, lokavt, kargaşalık ve halk hareketlerinin ve bunların gerektirdiği askeri ve
inzibati hareketlerin sebep olduğu bütün ziya ve hasarları,

•

Elektronik bilgi işlem sistemlerinde (depo) kayıt edilen bilgiler dahil olmak üzere
manyetik disk, bant, kart ve düz metin formları ve benzeri harici bilgi ortamının
fiziki hasarları sonucu ziya ve hasarları, (Yazılım Hasarları)

•

Teminatın kapsamına giren sebeplerden ötürü hasarlanan sigortalı kıymet yerine
alternatif başka bir kıymetin kullanılmasından doğacak artış iş ve çalışma
masrafları,

•

Valf ve tüplerde meydana gelecek ziya ve hasarları,

•

Terörle Mücadele Kanununda belirtilen terör eylemleri ve bu eylemlerden doğan
sabotaj ile bunları önlemek ve etkilerini azaltmak amacıyla yetkili organlar
tarafından yapılan müdahaleler sonucunda meydana gelen zararlar.

11.4.2.3. Teminat Dışında Kalan Haller
Aşağıdaki haller sigorta teminatının dışındadır:
•

Harp, her türlü harp olayları, istila, yabancı düşman hareketleri, çarpışma (harp ilan
edilmiş olsun olmasın), iç harp, ihtilal, isyan, ayaklanma ve bunların gerektirdiği
inzibati ve askeri hareketler sebebiyle meydana gelen bütün ziya ve hasarlar,

•

Herhangi bir nükleer yakıttan veya nükleer yakıtın yanması sonucu nükleer
artıklardan veya bunlara atfedilen sebeplerden husule gelen iyonlayıcı
radyasyonların veya radyoaktivite bulaşmalarının ve bunların gerektirdiği askeri ve
inzibati tedbirlerin sebep olduğu bütün ziya ve hasarlar,

•

Kamu otoritesi tarafından sigortalı kıymet üzerinde yapılacak tasarruflar sebebiyle
meydana gelen bütün ziya ve hasarlar,
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•

Hangi sebepden husule gelirse gelsin her tür kar kaybı veya mali mesuliyetler,

•

Sigortalı kıymetlerin normal işlemesinden ve mutad kullanılmasından doğan
aşınma ve yıpranmalardan veya çürüme, paslanma, korozyon, erezyon ve
oksidasyondan, atmosferik vesair şartların sebebiyet verdiği tedrici bozulmalardan,

•

Sigortalı kıymetlerin imalatçı ya da satıcılarının yasa veya sözleşme gereği sorumlu
olduğu ziya ve hasarlar,

•

Sigortanın başlangıcında sigortalının veya temsilcilerinin bilgisi, haberi dahilinde
sigortalı kıymetler ve bulunduğu yerle ilgili mevcut kusur, eksiklik ve bozuklukların
sebep olduğu ziya ve hasarlar,

•

Sigortalı iken hasarlanan ve bu hasar giderilmeden sigortalı kıymetin kullanılması
neticesinden,

•

Sigortacının sorumluluğunu gerektiren bir ziya ve hasar ile ilgisi olmayan, sigortalı
ünitelerin fonksiyonlarını yerine getirmek için yapılan ayar, tamir ve bakım
masrafları,

•

Valf ve tüpler hariç sigorta, conta, kayış vesair gibi değiştirilebilir parçalar ve yağlar
veya kimyasal maddeler gibi belirli sürelerde değiştirilmesi ve yenilenmesi mutad
olan malzemelerde kullanılma neticesinde meydana gelecek ziya ve hasarlar (Bu
parça ve malzemeler sebebiyle sigortalı diğer kıymetlerde meydana gelecek ziya ve
hasarlar teminata dahildir).

11.5. Makine Kırılmasına Bağlı Kar Kaybı Sigortası
Yangın sigortalarında olduğu gibi, Makine Kırılması Sigortalarında da fiziki bir hasarı takiben
makinenin kullanılmaması nedeniyle karşılaşılan kar kayıpları, Makine Kırılmasına Bağlı Kar
Kaybı Sigortası (Loss of Profit following Machinery Breahdown Insurance-MLOP) ile teminat
altına alınabilmektedir.
Sigortanın kapsamı, makine kırılması sigortası poliçesi kapsamındaki bir hasar nedeniyle elde
edilmesi umulan brüt kar kaybıyla sınırlıdır. Sigorta edilen toplam bedel, net kar ve sabit
masrafların toplamı olan brüt kardır.
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Uygulamalar
1)
Sanayi Sitesinde otomobil yedek parça üretimi yapan Ahmet Bey, çalışmasından
memnun olmadığı ustabaşısının iş akdini feshedeceğini kendisine bildirmiş ve hafta sonunda
işi bırakmasını istemiştir. Bu durumdan memnun olmayan ustabaşı işten ayrılmadan önce,
kötü niyetle çalışmakta olan makinelerin dişlileri arasına İngiliz anahtarı sokmak suretiyle
dişlilerin kırılmasına ve makinenin arızalanmasına sebep olmuş, daha sonra işi bırakmıştır.
Olayın gerçekleştiği tarihte Ahmet Bey’in işyerindeki makineler, makine kırılması sigortası
ile teminat altına alınmıştır. Meydana gelen zarar makine kırılması sigortası teminatı içinde
değerlendirilir mi? Durumu değerlendirip, sigortacının nasıl davranacağını açıklayın.
Cevap: Makine Kırılması Sigortası Genel Şartlarına göre; işletme personelinin veya üçüncü
şahısların ihmali, kusuru, hatası, dikkatsizliği veya sabotajından meydana gelen ziyan ve
hasarlar ana teminat içinde yer almaktadır. Buna göre ustabaşının sabotajı sonunda meydana
gelen zarar sigortacı tarafından karşılanacaktır. Tazminatı ödeyen sigortacının halefiyet
prensibine göre ustabaşına rücu etme hakkı saklıdır.
2)
Ahmet Bey’in işyerinde meydana gelen yüksek voltaj nedeniyle elektronik bilgi işlem
merkezinde çıkan yangın sonucu makineler fiziki zarar görmüş, ayrıca sistemde depolanan
bilgiler hasara uğramıştır. Geçerli bir Elektronik Cihaz Sigortasına sahip olan Ahmet Bey’in
çıkan bu yangın nedeniyle karşılaştığı zararlar sigorta şirketi tarafından karşılanır mı?
Araştırın.
Cevap: Evet. Elektronik Cihaz Sigortası, kısa devre, yüksek voltaj ve endüksiyon akımının
etkilerinden ve yangın, yıldırım, her nev'i infilak ve bunlar sebebiyle yapılan söndürme,
yıkma ve kurtarma ameliyelerinden doğacak fiziki zararlara karşı teminat vermektedir. Bu
nedenle yüksek voltaj ve bunu takip eden yangın nedeniyle elektronik cihazlarda meydana
gelen fiziksel donanım hasarları sigortacı tarafından karşılanacaktır. Ancak, yangın sonucu
elektronik bilgi işlem sistemlerinde (depo) kayıt edilen bilgilerin kaybolması nedeniyle
ortaya çıkan yazılım zararının karşılanabilmesi ek teminat içinde değerlendirilmektedir.
Ahmet Bey’in bu konuda ek teminat satın alması halinde bu zarar da sigortacı tarafından
karşılanacaktır.
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Uygulama Soruları
1)
Makine kırılması sigortalarında, sigortanın konusu ve sigorta teminatının kapsamı
nedir?
2)
Makine kırılması sigortalarında hangi riskler ek sözleşmeyle sigorta kapsamına dâhil
edilebilir?
3)
Makine kırılması sigortalarında aksine sözleşme yoksa teminat dışında kalan hâller
nelerdir?
4)
Elektronik cihaz sigortalarında, sigortanın konusu ve sigorta teminatının kapsamı
nedir?
5)
Elektronik cihaz sigortalarında hangi riskler ek sözleşmeyle sigorta kapsamına dâhil
edilebilir?
6)
Elektronik cihaz sigortalarında aksine sözleşme yoksa teminat dışında kalan hâller
nelerdir?
7)
Makine Kırılması Sigortalarında da fiziki bir hasarı takiben makinenin
kullanılmaması nedeniyle karşılaşılan kar kayıpları sigorta teminatı altına alınabilir mi?
Araştırın.
8)
Makine Kırılmasına Bağlı Kar Kaybı Sigortası ile sigorta edilen toplam bedel
nelerden oluşur?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde, Sanayi Devrimine paralel olarak gelişen teknoloji nedeniyle ortaya çıkan
Mühendislik Sigortalarını incelemeye başladık. Bu alanda duyulan ihtiyacın giderilmesi
amacıyla oluşturulan Mühendislik Sigortalarının uygulamaya konulması sırasıyla;
•

Makine Kırılması (MB) Sigortaları,

•

İnşaat Bütün Riskler (CAR) Sigortaları,

•

Montaj Bütün Riskler (EAR) Sigortaları,

•

Elektronik Cihaz (EE) Sigortaları
olmak üzere 4 ayrı tür oluşturduğunu öğrendik.

Bunlardan, işletme Sigortası niteliğinde olan ve 1 yıllık teminat veren Makine Kırılması ve
Elektronik Cihaz Sigortasını inceledik. Proje Sigortası nitelindeki İnşaat ve Montaj
Sigortalarını ise gelecek ders incelemek üzere dersimizi sonlandırdık.
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Bölüm Soruları
1) Aşağıdakilerden hangisi mühendislik sigortaları içine yer almaz?
A) Montaj sigortası
B) İnşaat sigortası
C) Motorlu taşıtlar sigortası
D) Makina kırılması sigortası
E) Elektronik cihaz sigortası

2) Aşağıdaki durumların hangisi makine kırılması sigortasında teminat dışıdır?
A) İşletme kazaları
B) Yağlama kusurları
C) Tıkanma, yabancı maddelerin girmesi
D) Hırsızlık veya hırsızlığa teşebbüs
E) Üçüncü kişilerin sabotajı

3) Aşağıdaki risklerden hangisi makine kırılması sigortası ek teminatları içinde yer
alır?
A)

İşçiliğin kusurlu olması

B)

Voltaj yükselmesi ile izolasyon hatası

C)

Santrifüj kuvvetinden husule gelen parçalanmalar

D)

Buhar kazanlarında ve buhar kaplarında su noksanlığı

E)

Fiziksel infilak sonucu ortaya çıkan zararlar
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4)
Elektronik Cihaz Sigortalarında ek teminat kapsamında yer alan risk
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Fiziki hasarlar sonucu harici bilgi ortamının gördüğü ziya ve hasarlar
B) Kavrulma, kararma, duman ve is hasarları
C) Kısa devre, yüksek voltaj ve endüksiyon akımının etkileri
D) Hatalı dizayn ve işçilik kusurları
E) Hırsızlık veya hırsızlığa teşebbüs sonucu oluşan hasarlar

5) Elektronik Cihaz Sigortası ile teminat altına alınamayan risk aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Su ve rutubet etkisi ve bunlardan doğan korozyon hasarları
B) Kamu otoritesi tarafından sigortalı kıymet üzerinde yapılacak tasarruflar sebebiyle
meydana gelen bütün ziya ve hasarlar
C) Kavrulma, kararma, duman ve is hasarları
D) Sigortalı kıymetlerin deprem neticesinde uğrayacağı zıya ve hasarlar
E) Grev, lokavt, kargaşalık ve halk hareketlerinin sebep olduğu zıya ve hasarlar

Cevap Anahtarı:
1)C

2)D

3)E

4)A

5)B
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12. MÜHENDİSLİK SİGORTALARI (DEVAMI)
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
12.1. Mühendislik sigortaları, 19. yüzyıl ortalarında, sanayi devriminin hüküm sürdüğü
dönemde ortaya çıkmıştır.
12.2. Sanayi devrimi ile teknolojide yaşanan gelişmeler; önce mekanik makinelerin,
yaşadığımız son yıllarda ise, özellikle elektronik cihazların hayatımızın bir parçası
olmasına neden olmuştur.
12.3. Makinenin insan hayatında bu denli yoğun kullanılmaya başlanması, önce
Makine Kırılması Sigortalarının doğmasına neden olmuş, daha sonra bu sigortanın
kapsamı genişletilerek İnşaat ve Montaj ile ilgili sigortalar da mühendislik sigortalarının
kapsamına alınmıştır. Son olarak, 20. yüzyılın ikinci yarısından itibaren elektronik
alanındaki gelişmeler Elektronik Cihaz Sigortalarının önemini ortaya koymuştur.
12.4. Daha çok bireysel ihtiyaçtan ziyade özellikle sanayiciler için önem arz eden
mühendislik sigortaları, ülkenin kalkınması için de önemli bir rol oynamaktadır.
Bu bölümde Mühendislik Sigortaları içinde yer alan;
•

Makine Kırılması (MB) Sigortaları

•

Elektronik Cihaz (EE) Sigortaları

•

İnşaat All Risks ( CAR )

•

Montaj All Risks (EAR) Sigortalarını

ele alacak ve her biri ile ilgili verilen teminatlar hakkında bilgi edineceğiz.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Mühendislik Sigortalarının uygulama alanı nedir? Bu sigortalar ile hangi risklere karşı teminat
verilmektedir? Araştırın.
2) Makine Kırılması Sigortaları ile Elektronik Cihaz Sigortalarını karşılaştırınız. Bu iki sigorta ile
sağlanan teminat farklılıklarını tartışın.
3) Bölgenizdeki sigorta acentelerine giderek İnşaat ve Montaj sigortaları ile genel bilgi bilgi edinin.
İnşaat ve Montaj Sigortası yaptıran gerçek ve tüzel kişilerle görüşerek görüş alış verişinde bulunun.
4) İnşaat Yangın Poliçelerini İnşaat All Risk Sigortaları ile karşılaştırın. Aradaki farkı
arkadaşlarınızla tartışın.
5) İnşaat ve Montaj Sigortalarında sigorta süresini evreleri itibariyle irdeleyin.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Mühendislik sigortası ile
ilgili genel kavramların
bu sigorta
Mühendislik Sigortalarının öğrenilmesi,
türleri ile verilen teminatların
Uygulama Şekilleri
kapsamı hakkında bilgi
edinilmesi

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği
Bu
öğrenme
faaliyeti
sonucunda
Mühendislik
Sigortaları ile elde edilen
genel bilgiler ve hukuksal
kurallar
çerçevesinde
sigortalının ihtiyaç duyacağı
en uygun sigorta poliçesinin
düzenlenmesi
konusunda
öğrenciye bilgi aktarımının
sağlanması

240

Anahtar Kavramlar
•

Makine Krılması (MB) Sigortaları

•

Elektronik Cihaz (EE) Sigortaları

•

İnşaat All Risks (CAR) Sigortaları

•

Montaj All Risks (EAR) Sigortaları
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Giriş
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12.1. İnşaat Bütün Riskler (CAR-Constructor’s All Risks) Sigortaları
12.1.1. İnşaat Bütün Riskler (All Risks) Sigortalarının Konusu
Mühendislik Sigortalarının en önemli türlerinden biri olan İnşaat All Risks Sigortaları, akla
gelebilecek tüm inşaat işlerinde karşılaşılabilecek rizikolara karşı geniş bir teminat sağlar.
Yapım halindeki yol, baraj, köprü, hastane, konut vb. gibi inşaat faaliyetleri esnasındaki ortaya
çıkabilecek her türlü mal kaybını veya hasarını tazmin eden sigorta türüdür. İnşaat, yapılmakta
olan bir projenin bütünü olabileceği gibi, hali hazırda var olan bir mülke eklenecek bazı
bölümlerle sınırlı da olabilir.
Ancak inşaat sahasındaki değerlerin uğrayacağı zararların önceden bilinmeyen, ani bir sebeple
meydana gelmesi ve bu sebebin de istisna edilmeyen hallerden olması gereklidir.
Sigorta bedelini, inşaat konusu malzeme ve işlerin (varsa gümrük, vergi, resim ve harçlar ile
nakliye ve işçilik masrafları dahil) değeri ile ayrıca teminat verilmişse inşaatın yapılması için
kullanılan makine, alet ve teçhizat ile geçici inşaat barakaları ve yardımcı yapıların piyasa
değeri oluşturur. Teminat süresi, inşaat malzemelerinin inşaat alanına indiği andan itibaren
başlar ve inşa edilen yapının işverene teslimatı ile sona erer. İstenirse ek prim karşılığında,
enkaz kaldırma, 3.şahıs mali mesuliyet, hasar sonucu seri nakliye, bakım devresi, grev, lokavt,
terör, deprem risklerine karşı da teminat alınabilir.
Ayrıca, inşaatın bitim veya geçici kabulünden sonra başlayan bakım devresi içinde
çıkabilecek maddi zararlar da teminata dahil edilebilir.

ortaya

12.1.2. İnşaat Bütün Riskler (All Risks) Sigortası Genel Şartları
İnşaat Bütün Riskler (All Risks) Sigortası Genel Şartları, ülkemizde 01 Ocak 1976’da
onaylanarak yürürlüğe girmiştir. Halen yürürlükte olan genel şartlar 01.02.2009 tarihlidir.
Yürürlükte olan genel şartlara göre, teminat kapsamı dışında bırakılmamış her risk sonucunda
oluşacak hasarlar teminat kapsamındadır.
Genel Şartlarda aksine sözleşme şartına bağlanmayan, genel ve özel şartlarda istisna edilmeyen
bütün haller sigorta teminatına dahil edilmektedir.
Makine Kırılması ve Elektronik Cihaz Sigortalarında teminat kapsamı sayılırken bu sigorta
türünde istisna maddeleri sayılmaktadır.

12.1.2.1. Teminat Kapsamı
Bu sigorta, konusunu teşkil eden değerlerin teminat müddeti içinde, inşaat sahasında bulunduğu
sırada, inşaat süresinde bu poliçede gösterilen istisnalar dışında kalan, önceden bilinmeyen ve
ani bir sebeple herhangi bir ziya ve hasara uğraması halini temin eder.
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Genel Şartlara göre; teminat kapsamına giren riskler tek tek sayılmamış, istisnalarda yer
almayan risklerin teminat altına alındığı belirtilmiştir.
Buna göre, İnşaat Sigortaları ile;
•

Dikkatsizlik, beceriksizlik, ihmal gibi insan hatasından veya kötü niyetinden
kaynaklanan riskler,

•

Doğal afetlerden kaynaklanan riskler,

•

Kaza sonucu oluşan riskler,

•

Teknik çalışmalarda meydana gelen riskler ile

•

Sorumluluk riskleri

teminat altına alınmaktadır.
İnşaat Sigortaları Genel Şartlarında istisna edilmemiş, dolayısıyla teminat kapsamında kabul
edilen riskler şöyle sıralanabilir;
•

Yangın, yıldırım, infilak,

•

Uçak ve uçaktan parça düşmesi,

•

Yangın sebebi ile yapılan söndürme ve yıkma faaliyetleri sırasında oluşan riskler,

•

Sel, seylap, dahili su hasarları, kar ve çığ,

•

Fırtına, kasırga, tayfun, hortum,

•

Deprem, toprak çökmesi ve kayması, kaya düşmesi,

•

Hırsızlık, hırsızlığa teşebbüs,

•

İnşaat ve Montaj hataları, kazaları,

•

Dikkatsizlik, beceriksizlik, ihmal, ve kötü niyet gibi insan hataları,

•

Kısa devre, aşırı voltaj yükselmesi, ark, şerare gibi elektrik riskleri.

Ancak; deniz, göl ve nehir üzerinde bulunan ve hareket eden bütün yüzer dubalar, römorkörler
ile inşaa halindeki gemiler, ayrı bir sigorta konusu içine girdiğinden İnşaat All Risk Sigortası
ile teminat altına alınamazlar.
İnşaat Sigortasını, doğrudan işveren (inşaat sahibi) kendi adına yaptırabileceği gibi, inşaatın
tüm sorumluluğunu üstlenen müteahhit firma ya da tali müteahhit (taşeron firma) da
yaptırabilir.
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12.1.2.2. Aksine Sözleşme Yoksa Teminat Dışında Kalan Haller
(Ek Sözleşme ile Teminat Kapsamına Dahil Edilebilecek Kıymetler ve Haller)
Aşağıdaki haller dolayısıyla meydana gelen ziya ve hasarlar sigorta teminatının dışındadır.
Ancak bunlar ek sözleşme ile poliçede belirtilen limitlerle sigorta teminatına dahil edilebilir.
•

İnşaatın yapılması için kullanılan iş makineleri ve ekipmanı,

•

Geçici şantiye barakaları, yardımcı yapılar ve şantiye tesisleri ile şantiye alet ve
teçhizatı,

•

Hasarın teminat kapsamında olması kaydıyla enkaz kaldırılması masrafları,

•

Teminatın kapsamına giren sebeplerden meydana gelen ziya ve hasarların gerektirdiği
uçak dışında kalan seri vasıtalarla yapılan nakliye masraflan, fazla çalışma ücretleri,

•

Üçüncü şahısların maruz kalacağı zararlar nedeniyle sigortalıya düşecek hukuki
sorumluluklar,

•

Grev, lokavt, kargaşalık ve halk hareketlerinin ve bunların gerektirdiği askeri ve inzibati
hareketlerin sebep olduğu bütün ziya ve hasarlar,

•

İnşaatın bitim veya geçici kabulünden sonra başlayan bakım devresi,

•

Terörle Mücadele Kanununda belirtilen terör eylemleri ve bu eylemlerden doğan sabotaj
ile bunları önlemek ve etkilerini azaltmak amacıyla yetkili organlar tarafından yapılan
müdahaleler sonucunda meydana gelen zararlar,

•

Sigorta sözleşmesiyle teminat altına alınan rizikoların gerçekleşmesi sonucunda
doğrudan veya dolaylı olarak meydana gelen her türlü çevre kirliliği sebebiyle
oluşabilecek bütün zararlar.

12.1.2.3. Teminat Dışında Kalan Haller
Aşağıdaki haller kesin olarak teminat dışı bırakılmıştır.
Genel Şartlara göre, sigortacı;
•

Harp ve her türlü harp olaylarından,

•

Herhangi bir nükleer yakıttan veya nükleer atıklardan,

•

Kamu otoritesi tarafından yapılacak tasarruflardan,

•

Kusurlu plandan veya planın kusurlu uygulamasından,
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•

Kusurlu malzeme ve kusurlu işçilikten, (Kusurlu malzeme ve kusurlu işçilikten dolayı
sigortalı diğer değerlerde meydana gelen zararlar ödenir. Kusurlu malzemelerin ve
işçiliğin kullanıldığı yerlerdeki zarar ve ziyan ödenmez.)

•

Envanter açıklarından,

•

Aşınma, yıpranma, paslanma ve çürümelerden,

•

İnşaatın yapılması için kullanılan makine ve teçhizatta, mekanik ve elektrik dolayısıyla
meydana gelecek arıza ve kırılmalarından, (Bu kırılma ve arızalar diğer sigortalı
değerlere zarar vermiş ise bunlar ödenir.)

•

Sigortalının veya onun yerine geçen kişilerin ağır kusuru ve kasti hareketlerinden,

•

İnşaatı tamamlanan veya geçici kabulü yapılan veya işverene teslim edilen veya
işverenin kullandığı kısımlarda doğrudan veya dolayısıyla meydana gelecek
hasarlardan,

•

Ayrıca sigorta edilmişse bakım devresi biten kısımlarda doğrudan doğruya veya
dolayısıyla meydana gelecek hasarlardan,

•

İnşaatın gecikmesinden, kısmen veya tamamen durmasından, taahhüdün
tamamlanamamasından ileri gelen zaralar dâhil kar kaybı ve estetik kusurlar gibi her
türlü sonuç hasarlarından,

•

Nakit, kıymetli evrak (çek, senet, pul, esham ve tahvilat gibi) fatura, dosya, borç delilleri
ve hesaba yönelik bütün defter ve evrak, inşaat ve tesisat plan ve projelerinde meydana
gelebilecek hasarlardan,

•

Terör eylemleri ve bu eylemlerden doğan sabotaj sonucunda oluşan veya bu eylemleri
önlemek ve etkilerini azaltmak amacıyla yetkili organlar tarafından yapılan müdahaleler
sonucu meydana gelen biyolojik ve/veya kimyasal kirlenme, bulaşma veya
zehirlenmeler nedeniyle oluşacak bütün zararlardan,

•

İnşaatla ilgili bilumum hava ve kara nakil vasıtaları ile yüzen araçlarda meydana gelen
hasarlardan,

•

Poliçede yazılı diğer istisnalardan

sorumlu değildir.
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12.1.3. İnşaat Bütün Riskler (All Risks) Sigortalarında Sigorta Süresi ve
Devreleri
İnşaat Bütün Riskler Sigortaları proje bazlı sigortalardır. Teminat, poliçede belirtilen başlangıç
tarihi esas olmak kaydıyla sigortalı kıymetlerin inşaat sahasına boşaldığı andan itibaren başlar
ve poliçede belirtilen bitiş tarihinde sona erer. Ancak, inşaatın bu tarihten evvel kısmen veya
tamamen bitirilip işverene teslimi halinde teminat müddeti bu kısımlar itibariyle son bulur. Bu
poliçeler sigortalı tarafından verilecek bir iş akış planına uygun olarak malzemelerin şantiye
sahasına getirildiği ya da ilk işe başlandığı gün teminat vermek üzere işin özelliklerine göre ve
istenen ek teminatlara uygun olarak düzenlenirler.
İnşaat süresi, önceden inşaat sahasında malzeme depolanacaksa ön depolama süresi, varsa
bakım devresi, inşaatın yapımında kullanılacak makinelerin iş programına göre çalışma
sahasında bulundurulacağı süreler poliçede gösterilmelidir.
Dolayısıyla inşaat poliçeleri şantiye sahasında inşaatın başladığı ilk gün başlar, tesis
tamamlanıp işletmeye açılıncaya yani inşaat teslim edilinceye kadar devam eder.
İnşaat sahasına boşaltılan teminat konusu malzeme ve teçhizat için ayrıca bir nakliyat sigortası
mevcut ise bunlar itibariyle teminat, nakliyat sigortası teminatının bitiminden itibaren başlar.
Sigortaya konu olan inşaat işleri ile ayrıca sigorta edilmişse bakım devresi poliçede gösterilen
tarihte bitirilmediği takdirde teminat müddeti tespit olunacak şartlar ve ek bir prim karşılığı
uzatılır.
İnşaat sigortalarını diğer sigorta branşlarından ayıran en önemli özelliği, sigorta süresinin proje
süresine bağlı olmasıdır. Bu süre projenin özelliğine bağlı olarak azami üç devreye ayrılabilir.
•

Ön Depolama Devresi

•

İnşaat Devresi

•

Bakım Devresi

Her inşaat sigortasında bu üç dönemin teminatı olmayabilir. İnşaat devresi, sigortanın ana
konusunu oluşturur. Diğerleri dönemler içi teminat isteğe bağlı olarak verilmektedir.

12.1.3.1. Ön Depolama Devresi
Sigorta konusunda malzeme ve emtianın şantiye sahasına inmesi ve varsa nakliyat sigorta
teminatının sona ermesi ile başlar. Genelde 3 ayı aşmayan ön depolamalar için herhangi bir ek
prim alınmamaktadır. Ön depolamanın 3 ayı aşmasın halinde depolanan malzeme ve emtia
değeri üzerinden ek prim alınmak suretiyle teminat verilmektedir.
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12.1.3.2. İnşaat Devresi
İnşaat sigortalarında sigorta süresi değişiklik arz eder. Bir ay sürecek bir tadilat inşaatının
yanında 8-10 sene sürebilen liman, baraj ve yol inşaatları olmaktadır. İnşaatın başlangıcından
bitimine kadar geçen süre olup poliçenin sona ermesi ile biter.

12.1.3.3. Bakım Devresi
İşveren ile müteahhit arasında yapılan ihale sözleşmesine konulan bir hükümle inşaatın bitimi
ile geçici kabul yapılmaktadır. Geçici kabulün yapılması ile başlayıp kati kabule kadar geçen
devreye bakım devresi denilmektedir. Teminat geçici kabulün başlangıç tarihi ile başlar ve kati
kabule kadar devam eder. Bakım devresi teminatı genellikle 12 aydır. Bu süre, duruma göre
kısaltılabilir veya uzatılabilir.
İnşaatın bitimi veya geçici kabulünden sonra başlayan bakım devresi için verilen teminat;
poliçenin normal teminat maddesi yerine konmak üzere müteahhidin; mukavele şartları
dâhilindeki sorumlulukları gereğince eksik ve kusurların giderilmesi maksadı ile yaptığı
çalışmalar sırasında sigortalı kıymetlere vereceği zarar ve ziyan ile bakım devresi esnasında
meydana gelen ve inşaat devresinde müteahhidin sorumluluğuna dâhil bir sebebe dayanan ziya
ve hasarları temin eder.
Bakım devresi teminatında;
•

Bakım faaliyetlerinden kaynaklanmayan yangın, infilak, dahili su, duman, taşıt
çarpması, kar ağırlığı, vs.,

•

Her türlü doğal afet hasarları,

•

Sigortalı kıymetler dışında, sigortalı taraflara ait mevcut bina ve tesislere verilecek
zararlar,

•

Hırsızlık ve hırsızlığa teşebbüs nedeniyle ortaya çıkacak zararlar
kesinlikle teminat dışında bırakılmıştır.

12.2. Montaj Bütün Riskler (EAR-Erection All Risks) Sigortaları
Mühendislik Sigortaları içinde yer alan Montaj Bütün Riskler (EAR-Erection All Risks)
Sigortaları, montajın ön depolama safhasından başlayarak, taahhüt edilen işlerin teslim edilip
kabulüne kadar geçen süre içinde müteahhitin maruz kalabileceği risklere karşı en geniş
teminatı sağlayan sigorta türüdür.
Bu sigorta ile bir tesisin, bir projenin, bir makinenin montaj süresinde önceden bilinmeyen ve
ani bir sebeple meydana gelecek kayıplar teminat altına alınmaktadır. Montaj Bütün Riskler
Sigortası, bazı farklılıklar dışında İnşaat Bütün Sigortası ile büyük benzerlik göstermektedir.
Bu sigorta türünde de Genel Şartlarda aksine sözleşme şartına bağlanmayan, genel ve özel
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şartlarda istisna edilmeyen bütün haller sigorta teminatına dahil edilmiş ve İnşaat All Risks
Sigortalarında olduğu gibi istisna maddeleri sayılmıştır.

12.2.1. Montaj Bütün Riskler (All Risks) Sigortalarının Konusu
Montaj Sigortaları, başta sanayiide kullanılan tüm makine ve cihazlar ile tesisleri
kapsamaktadır. Bu çerçevede; Muhtelif Siloların, Tankların, Boru Hatlarının, Soğuk Hava
Depolarının, Enerji ve Buhar Santrallerinin, Nakil Hatlarının, Arıtma Tesislerinin, Trafoların,
Kompresörlerin, Transformatörlerin, Asansörlerin, Vinçlerin, Çelik Konstrüksiyon Yapıların,
Bina ve Köprülerin, benzeri mekanik ve elektronik sistemlerin montajı “Montaj All Risks
Sigortası''nın konusunu oluşturmaktadır.

12.2.2. Montaj Bütün Riskler (All Risks) Sigortası Genel Şartları
12.2.2.1. Teminat Kapsamı
Bu sigorta; konusunu teşkil eden değerlerin teminat müddeti içinde, montaj sahasında
bulunduğu sırada, bu poliçede gösterilen istisnalar dışında kalan, önceden bilinmeyen ve ani bir
sebeple herhangi bir ziya ve hasara uğraması halini temin eder.
İnşaat Sigortalarında olduğu gibi; Genel Şartlarda teminat kapsamına giren riskler tek tek
sayılmamış, istisnalarda yer almayan risklerin teminat altına alındığı belirtilmiştir.
Buna göre, Montaj Sigortaları ile aynen İnşaat Sigortalarında olduğu gibi;
•

Dikkatsizlik, beceriksizlik, ihmal gibi insan hatasından veya kötü niyetinden
kaynaklanan riskler,

•

Doğal afetlerden kaynaklanan riskler,

•

Kaza sonucu oluşan riskler,

•

Teknik çalışmalarda meydana gelen riskler ile

•

Sorumluluk riskleri

teminat altına alınmaktadır.
Ayrıca, inşaat sigortaları ile ilgili bölümde sigorta kapsamında olduğu belirtilen riskler, montaj
sigortası kapsamında da değerlendirilebilir.

12.2.2.2. Aksine Sözleşme Yoksa Teminat Dışında Kalan Haller
Aksine sözleşme yoksa aşağıdaki haller sigorta teminatı dışındadır:
•

Montajın yapılması için kullanılan makine, alet ve teçhizat ile geçici barakalar ve
yardımcı tesisler,
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•

Üçüncü şahısların maruz kalacağı zararlar dolayısiyle sigortalıya düşecek hukuki
sorumluluklar,

•

Hasar neticesi enkazın kaldırılması masrafları,

•

Teminatın kapsamına giren sebeplerden ötürü meydana gelen ziya ve hasarların
gerektirdiği; uçak dışında kalan seri vasıtalarla yapılan nakliye masrafları, fazla çalışma
ücretleri,

•

Grev, lokavt, kargaşalık ve halk hareketlerinin ve bunların gerektirdiği askeri ve inzibati
hareketlerin sebep olduğu bütün ziya ve hasarlar,

•

Dört haftayı geçen tecrübe devresinde meydana gelen ziya ve hasarlar,

•

Terörle Mücadele Kanununda belirtilen terör eylemleri ve bu eylemlerden doğan
sabotaj ile bunları önlemek ve etkilerini azaltmak amacıyla yetkili organlar tarafından
yapılan müdahaleler sonucunda meydana gelen zararlar.

•

Sigorta sözleşmesiyle teminat altına alınan rizikoların gerçekleşmesi sonucunda
doğrudan veya dolaylı olarak meydana gelen her türlü çevre kirliliği sebebiyle
oluşabilecek bütün zararlar.

12.2.2.3. Teminat Dışında Kalan Haller
Aşağıdaki haller kesin olarak teminat dışı bırakılmıştır.
Montaj sigortalarında da Genel Şartlara göre, sigortacı;
•

Harp ve her türlü harp olaylarından,

•

Herhangi bir nükleer yakıttan veya nükleer atıklardan,

•

Kamu otoritesi tarafından yapılacak tasarruflardan,

•

Monte edilecek kıymetlerin kendi bünyelerinde mevcut konstrüksiyon, döküm,
malzeme, hesap, atölye ve montaj hatalarından, , (Kusurlu malzeme ve kusurlu işçilikten
dolayı sigortalı diğer değerlerde meydana gelen zararlar ödenir. Kusurlu malzemelerin
ve işçiliğin kullanıldığı yerlerdeki zarar ve ziyan ödenmez.)

•

Envanter açıklarından,

•

Aşınma, yıpranma, paslanma ve çürümelerden,

•

Montajın yapılması için kullanılan makine ve teçhizatta, mekanik ve elektrik dolayısıyla
meydana gelecek arıza ve kırılmalarından, (Bu kırılma ve arızalar diğer sigortalı
değerlere zarar vermiş ise bunlar ödenir.)

250

•

Sigortalının veya onun yerine geçen kişilerin ağır kusuru ve kasti hareketlerinden,

•

Montajı tamamlanan veya varsa tecrübe devresi biten, yahut işverene teslim edilen veya
işverenin kullandığı kısımlarda doğrudan veya dolayısıyla meydana gelecek
hasarlardan,

•

Montajın gecikmesinden, kısmen veya tamamen durmasından, taahhüdün
tamamlanamamasından ileri gelen zaralar dahil kar kaybı ve estetik kusurlar gibi her
türlü sonuç hasarlarından,

•

Nakit, kıymetli evrak (çek, senet, pul, esham ve tahvilat gibi) fatura, dosya, borç delilleri
ve hesaba yönelik bütün defter ve evrak, inşaat ve tesisat plan ve projelerinde meydana
gelebilecek hasarlardan,

•

Terör eylemleri ve bu eylemlerden doğan sabotaj sonucunda oluşan veya bu eylemleri
önlemek ve etkilerini azaltmak amacıyla yetkili organlar tarafından yapılan müdahaleler
sonucu meydana gelen biyolojik ve/veya kimyasal kirlenme, bulaşma veya
zehirlenmeler nedeniyle oluşacak bütün zararlardan,

•

Montajla ilgili bilumum hava ve kara nakil vasıtaları ile yüzen araçlarda meydana gelen
hasarlardan,

•

Poliçede yazılı diğer istisnalardan

sorumlu değildir.

12.2.3. Montaj Bütün Riskler (All Risks) Sigortalarında Sigorta Süresi ve
Devreleri
Montaj sigortalarında sigorta süresi aynen inşaat sigortalarında olduğu gibi değişiklik arz eder.
Bir günde montajı yapılacak basit bir makinenin yanında, yapımı 10-15 sene süren enerji
santralleri bahis konusudur. Projenin özelliğine ve iş sözleşmesindeki hükümlere göre sigorta
süresi çeşitli devrelerden meydana gelmektedir.
Sigorta Süresi Devreleri
Montaj sigortası süre itibariyle dört devreye ayrılabilir.
•

Ön Depolama Devresi

•

Montaj Devresi

•

Tecrübe Devresi

- Soğuk Tecrübe Devresi
- Sıcak Tecrübe Devresi
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•

Bakım-Garanti Devresi

Her montaj sigortasında bu dört dönemin teminatı olmayabilir. Montaj devresi ana sigorta
teminatına konu edilmekte olup, diğer dönemler için teminat, sigortalının talebine göre
verilmektedir.

12.2.3.1. Ön Depolama Devresi
Nakliyat sigorta poliçesinin teminatının bitmesi ile montaj malzeme ve teçhizatının montaj
sahasına indirilmesi ile başlar, montajın başlaması ile biter. Aynen inşaat sigortalarında olduğu
gibi 3 aya kadar olan ön depolama devresi primsiz olarak teminat altına alınmaktadır.
Ön depolamanın 3 ayı aşması halinde depolanan malzeme ve emtia değeri üzerinden ek prim
alınmak suretiyle teminat verilmektedir.

12.2.3.2. Montaj Devresi
Montajın başlangıcından bitimine kadar geçen süre olup poliçenin sona ermesi ile biter.

12.2.3.3. Tecrübe Devresi
Monte edilen makinelerin deneme süresince oluşabilecek hasarları teminat altına alan tecrübesi
teminatı iki farklı teminattan oluşur.
•

Soğuk Tecrübe Devresi: Montajı tamamlanan ünitenin fonksiyonel testi yapılır. Yani
makine imalat yapmaksızın kendi kendine çalıştırılır. Bu devre montajın kusurlu olup
olmadığının anlaşılmasına yardımcı olur. Basit bir matbaa makinasında 2-3 saatte
tamamlanabildiği gibi, komple bir tesiste 2-3 ay sürebilir.

•

Sıcak Tecrübe Devresi: Montajı tamamlanan ve soğuk tecrübe devresi yapılan tesislerin
kusursuz çalıştığı tespit edildiği takdirde ham madde verilerek imalata geçilir. Bu devre,
sıcak tecrübe devresidir.

Soğuk ve sıcak tecrübe devrelerinde teminat “All Risks” olarak devam eder. Türk sigorta
tatbikatında sigorta süresinin son dört haftası tecrübe devresi olarak kabul edilmekte olup bunun
için ayrı bir prim alınmamaktadır. Dört haftayı geçen tecrübe devresi için ek prim alınmaktadır.
Kullanılmış makine ve tesislerin montajının sigortaya konu olması halinde, bu gibi makine ve
tesisler için tecrübe devresi teminatı verilemez.

12.2.3.4. Bakım Devresi
Montajı tamamlanan makine ve tesislerin tecrübe devresi sonunda istenilen randıman ve
kapasitede çalıştığı tespit edildikten sonra montör firma ile sigortalı arasında yapılan protokolle
makine ve tesisler teslim alınıp normal işletme çalışmalarına başlanmaktadır. Ancak iki taraf
arasındaki mukaveleye bir şart konmuş ise makine ve tesislerin çalışması esnasında belli bir
süre montörün hatalı işçilik ve malzeme kullanımından doğan arızalar bu süreler içerisinde
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giderilmektedir. Bakım-Garanti devresi denen bu süre sonunda sigorta kesin olarak sona
ermektedir.

12.3. İşin Gecikmesinden Kaynaklanan Kar Kaybı Sigortası (ALOP)
Yapı, inşaat ve montajın tamamlanmasındaki gecikmeden doğacak olan brüt kar kaybını
teminat altına alan ‘İşin Gecikmesinden Kaynaklı Kar Kaybı (Advance Loss of Profits
Insurance-ALOP) Sigortası’, geciken kazanç sigortası, iş açılışının gecikmesi, iş
başlangıcının gecikmesi isimleriyle de ifade edilmektedir. Bu sigortanın önkoşulu, yürürlükte
İnşaat veya Montaj poliçelerinden birinin olması ve gecikmenin bu poliçelerin kapsamına giren
bir riskin gerçekleşmesi sonucunda ortaya çıkmasıdır. Bununla birlikte bu sigorta, İnşaat ve
Montaj sigortaları kapsamında bulunan risklerin tamamı için teminat vermemektedir.
Sigorta edilen bedel, beklenen yıllık brüt kar; net kar ve diğer sabit giderlerdir.
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Uygulamalar
1)
Devlet Su İşlerine ait bir baraj inşaatı ihaleye çıkartılmış ve ihaleyi kazanan müteahhit
firma 3 yıl sürecek inşaat süresi için sigorta ettiren sıfatıyla bir İnşaat Bütün Riskler Sigortası
yaptırmıştır. İnşaatın yapımına başlanmadan önce inşaat malzemelerinin bir kısmı ile
inşaatta kullanılacak iş makineleri inşaat sahasına getirilmiştir. Projenin gerçekleştirilmesi
sırasında aşağıdaki riskler gerçekleşmiştir.
İnşaata başlamadan önce inşaat sahasında depolanan malzemelerden bir kısmı
çalınmıştır.
Çalışan işçilerin barınmaları için yapılan geçici barakalarda çıkan yangın şantiye
tesislerine de sıçramış; barakalar, tesisler ve bazı iş makineleri zarar görmüştür.
Aşırı yağan yağmurlar sonucunda barajın gövdesinin bir kısmı çökmüş, çöken kısmın
enkazı yolları tıkamıştır.
İnşaat sırasında işçiler greve gitmişler ve grevcilerin yaptığı gösteriler esnasında
şantiye tesislerinde hasar meydana gelmiştir.
Enkazın kaldırılması sırasında kullanılan kamyonlardan birinin fazla yük nedeniyle
dingili kırılmıştır.
İnşaatın yapılması sırasında kullanılan iş makinelerinde bazı mekanik arızalar
nedeniyle zarar meydana gelmiştir.
İnşaat Bütün Riskler Sigortası Genel Şartları çerçevesinde durumu değerlendirip hangi
zararların karşılanacağını, hangilerinin karşılanamayacağını irdeleyin.
Cevap: İnşaat Bütün Riskler Sigortaları geniş teminat sağlayan sigorta türüdür. Genel
Şartlarda istisna edilmeyen haller sigorta teminatı altındadır. Bazı riskler ise ek prim ödemek
suretiyle teminata dâhil edilebilir.
Buna göre; ön depolama devresinde sahaya getirilen malzeme hırsızlığa karşı teminat
altındadır.
İnşaat sahasında bulunan geçici inşaat barakaları ile şantiye tesisleri ek prim ödemek
suretiyle teminata dâhil edilebilir. İş makineleri için de durum aynıdır.
Aşırı yağmur nedeniyle barajın gövdesinin çökmesi ile oluşan zarar ana teminat
içindedir. Ancak enkaz kaldırma masrafları ancak ek prim ödemek suretiyle teminata dâhil
edilebilir.
-

Grevcilerin verdiği zararın tazmin edilmesi için ek teminat alınmalıdır.
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Enkazın kaldırılması için kullanılan kamyondaki zarar ile inşaatın yapımında
kullanılan makinelerde meydana gelen mekanik zararlar kesin olarak teminatın dışındadır.
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Uygulama Soruları
1)
İnşaat Bütün Riskler Sigortalarında, sigortanın konusu ve sigorta teminatının kapsamı
nedir?
2)
İnşaat Bütün Riskler Sigortalarında hangi riskler ek sözleşmeyle sigorta kapsamına
dâhil edilebilir?
3)

İnşaat Bütün Riskler Sigortalarında teminat altına alınamayan riskler nelerdir?

4)

İnşaat Bütün Riskler Sigortalarında teminat süresini ve devrelerini açıklayın.

5)

Montaj Bütün Riskler Sigortalarında, sigortanın konusu ve teminat kapsamı nedir?

6)
Montaj Bütün Riskler Sigortalarında aksine sözleşme yoksa teminat dışında kalan
hâller nelerdir?
7)

Montaj Bütün Riskler Sigortalarında teminat altına alınamayan riskler nelerdir?

8)
İnşaat ve Montaj Sigortalarında temin edilen bir riskin gerçekleşmesi sonucu ortaya
çıkan gecikmeler nedeniyle karşılaşılan kar kayıpları sigortalanabilir mi? Araştırın.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde, geçen ders öğrendiğimiz Makine Kırılması ve Elektronik Cihaz Sigortasına
ilaveten, proje sigortası niteliğinde olan;
•
•

İnşaat Bütün Riskler (CAR) Sigortaları,
Montaj Bütün Riskler (EAR) Sigortalarını ele aldık.

Bu sigorta türlerine ait yürürlükteki genel şartlar çerçevesinde konumuzu teşkil eden her bir
sigorta türü için verilen teminatları, ek teminatları, teminat dışında kalan haller ile teminat
süreleri ve devrelerini inceledik.
Son olarak, inşaat ve montaj sigortaları kapsamına giren bir riskin gerçekleşmesi sonucunda
ortaya çıkan gecikmelerin neden olacağı zararlara karşı teminat veren ‘İşin Gecikmesinden
Kaynaklanan Kar Kaybı Sigortası (ALOP)’ hakkında bilgi edindik.
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Bölüm Soruları
1) Aşağıdaki risklerden hangisi İnşaat Bütün Riskler Sigortaları ile teminat altına
alınamaz?
A) Dikkatsizlik, beceriksizlik, ihmal gibi insan hatasından veya kötü niyetinden
kaynaklanan riskler
B) Doğal afetlerden kaynaklanan riskler
C) Kaza sonucu oluşan riskler,
D) Sorumluluk riskleri
E) İstisna edilen riskler

2) Aşağıdakilerden hangisi İnşaat Bütün Riskler Sigortası teminatına dahil edilebilir?
A) Enkaz kaldırma masrafları
B) Aşınma, yıpranma, paslanma ve çürümeler
C) Envanter açıkları
D) Plan, proje veya hesap hatası nedeniyle meydana gelen hasarlar
E) İnşaatla ilgili tüm hava ve kara nakil vasıtaları ile yüzen araçlar

3)

Aşağıdaki hangisi Montaj Bütün Riskler Sigortası ile teminat altına alınamaz?

A)

Üçüncü şahısların maruz kalacağı zararlar dolayısıyla sigortalıya düşecek
hukuki sorumluluklar

B)

Hasar neticesi enkazın kaldırılması masrafları

C)

Harp ve her türlü harp olaylarından kaynaklanan zararlar

D)

Grev, lokavt, kargaşalık ve halk hareketleri sonucunda oluşan zararlar

E)

Dört haftayı geçen tecrübe devresinde meydana gelen hasarlar
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4) Aşağıdakilerden hangisi Montaj Bütün Riskler Sigortası ile sigortalanamayan
hallerden değildir?
A) Kamu otoritesi tarafından yapılacak tasarruflar
B) Montajın yapılması için kullanılan makine, alet ve teçhizat
C) Herhangi bir nükleer yakıttan ortaya çıkan zararlar
D) Sigortalının veya onun yerine geçen kişilerin kasti hareketleri
E) Kusurlu plan veya planın kusurlu uygulanması

5) Aşağıdakilerden hangisi Montaj Bütün Riskler
başlangıcından bitirilmesine kadar geçen süredir?

sigortalarında

montajın

A) Ön depolama devresi
B) Tecrübe devresi
C) Hazırlık devresi
D) Montaj devresi
E) Bakım devresi

Cevap Anahtarı:
1)E

2)A

3)C

4)B

5)D

259

13. NAKLİYAT SİGORTALARI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
13.1. İnsan ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla yapılan üretim faaliyetleri sonucunda üretilen
malların ihtiyaç sahiplerine iletilmesi zorunluluğu, aynı zamanda bir nakliyat faaliyetinin
yapılmasını da gerekli kılmaktadır.
13.2. Üretilen mal tüketiciye ulaştırılmazsa, ekonomik anlamda üretilmiş sayılmaz. Bu nedenle;
kısaca, ‘bir malın bir yerden bir yere taşınması’ olarak tanımlayabileceğimiz nakliyat faaliyeti,
ekonomide ve günlük yaşantımızda çok önemli bir yer tutmaktadır.
13.3. Nakliyat sigortası, bir yerden diğerine yapılan taşıma sırasında gerek araçlarının, gerekse
taşınan malların uğrayabileceği hasarları güvence altına alır.
13.4. En eski sigortacılık dalı olan Nakliyat Sigortaları, denizcilik ve deniz ticareti ile çok yakın
bir ilişkide bulunmuş, deniz risklerine karşı sağladığı güvence nedeniyle deniz ticaretinin en
önemli unsurlarından biri haline gelmiştir. Taşımacılık faaliyetlerinin sadece ülke sınırları
içinde değil, ülkeler arasında da yapılıyor olması, nakliyat sigortalarının uluslar arası bir nitelik
kazandırmasına neden olmuştur.
Taşımacılık faaliyetleri;
•

Denizyoluyla,

•

Karayoluyla,

•

Demiryoluyla ve

•

Havayoluyla

yapılmaktadır.
13.5. Nakliyat sigortalarınınana konusunu, taşınan malların ve bu malları taşıyan araçların
taşıma sırasında maruz kalabilecekleri hasarlar ile bu taşımadan doğan sorumluluklar nedeniyle
karşılaşılabilecek zararlar oluşturmaktadır.
13.6. Nakliyat Sigortaları bilinen en eski sigorta dalıdır. Bu sigortayla ilgili ilk örnekler deniz
ticaretinde kendisini göstermiştir.
13.7. Taşımanın yapıldığı yol ve taşıyan aracın türüne göre sağladıkları teminatlar bakımından
çok önemli farklılıklar gösteren bu sigortalar;
•

Emtea Sigortaları

•

Tekne Sigortaları

•

Navlun Sigortaları

•

Kıymet Nakliyatı Sigortaları
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•

Sorumluluk Sigortaları

•

Tekne İnşaat Sigortaları

başlığı altına ayırıma tabii tutulabilir.
13.8. Bu bölümde; önce, ‘Deniz Nakliyat Sigortaları’ başlığı altında deniz nakliyat
sigortalarının kendisine özgü risklerini ele alacak ve nakliyat sigortalarının ticaretle olan yakın
ilgisi nedeniyle, uluslararası ticarette ‘Satış Sözleşmeleri’ ve ‘Taşıma Sözleşmeleri’ üzerinde
duracağız.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

Nakliyat nedir? Hangi yollarla yapılır? Araştırın.

2)

Dünya taşımacılığında deniz yoluyla yapılan taşımacılığın önemini arkadaşlarınızla tartışın.

3)
Deniz yoluyla yapılan nakliyatın, diğer yollarla yapılan nakliya türlerine göre avantajları
nelerdir? Karşılaştırın
4) Nakliyat Sigortalarının uygulama alanı nedir? Bu sigortalar ile hangi risklere karşı teminat
verilmektedir? Araştırın.
5)

Nakliyat sigortalarının kendisine özgü riskleri nelerdir? Araştırın.

6) Bölgenizdeki sigorta acentelerine giderek Nakliyat Sigortaları ile genel bilgi bilgi edinin.
Nakliyat Sigortası yaptıran gerçek ve tüzel kişilerle görüşerek görüş alış verişinde bulunun.
7) Emtea (Yük) Sigortalarının konusu nedir? Araştırın.
8) Emtea Sigortalarına ilişkin satış sözleşmelerini tanımlayın.
9) Tekne Sigortalarının konusu nedir? Araştırın
10) Nakliyat sigortaları sorumluluk riskini karşılar mı? Araştırın.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Para ile ölçülebilir her türlü
mal veya kıymetin, bir nakil
Taşımacılık
aracıyla bir yerden bir başka
Faaaliyetleri ve
yere taşınması sırasında
Nakliyat
doğabilecek çeşitli risklere
Sigortalarına duyulan ihtiyaç
karşı Nakliyat Sigortası ile
teminat altına alınmasına
yönelik bilgilerin edinimi

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği
Uluslararası
taşımacılık
işlerinin
özellikleri
çerçevesinde
genel bilgi
edinilmesi, hukuksal kurallar
çerçevesinde
sigortaya
duyulan ihtiyacı karşılamak
üzere en uygun
sigorta
poliçesinin
düzenlenmesi
konusunda öğrenciye bilgi
aktarımının sağlanması
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Anahtar Kavramlar
•

Deniz Ödüncü

•

Underwriter-Broker

•

Tam Zıya ve Hususi Avarya

•

Müşterek Avarya

•

Mülkiyet Evrakı

•

Incoterms

•

Navlun sözleşmeleri

•

Konişmento

•

Ordino
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Giriş
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13.1. Nakliyat Sigortalarının Konusu
Nakliyat sigortaları mal sigortaları içinde kendine özgü koşulları ve teminat türleri olan bir
branştır. Diğer sigorta türlerinde teminatlar, önceden belirlenmiş süreye (genellikle bir yıl) bağlı
olarak verilmesine karşın nakliyat sigortalarında teminat süresi, seferi yapan aracın yolculuk
süresine bağlıdır.
Nakliyat sigortalarının diğer poliçelere göre üç önemli ayrılığı bulunmaktadır. Birinci fark,
diğer branşlarda önceden belirlenmiş süreye bağlı olarak teminat verilirken, nakliyat
sigortalarında teminat süresi, seferi yapan aracın yolculuk süresine bağlıdır. Yukarıda da ifade
edildiği gibi nakliyat poliçeleri “sefer süresine” bağlı poliçelerdir.
İkinci farklılık, nakliyat poliçeleri sefer süresine bağlı poliçe olduğu için, riskin gerçekleştiğinin
bilinmemesi kaydıyla, sefer başladıktan sonra dahi taşınan mallara teminat verilebilmesinden
ve sigorta poliçesi tanzim edilebilmesinden kaynaklanmaktadır.
Son fark ise, “Sigortalanabilir Menfaat Prensibi”yle ilgilidir. Bilindiği gibi bu prensip, sigorta
yaptırabilmenin yasal hakkını ifade etmektedir. Prensip gereği, sigorta yaptırabilme hakkı,
sigortalı ile sigortalanacak nesne veya değer arasında para ile ölçülebilen hukuki bir bağın
olmasınan doğar. Emtea nakliyat sigortaları dışındaki sigorta dallarında bu menfaatin varlığı,
sözleşmenin yapıldığı anda aranır. Emtea nakliyat sigortalarında ise, sigortalanabilir menfaat
ilişkisi sözleşmenin yapıldığı anda veya hasar anında mevcut olabilir. Bu poliçelerin
uluslararası ticarette satıcıdan alıcıya devredilebilir niteliğinin bir sonucu olarak,
sigortalanabilir menfaat de satıcıdan alıcıya geçmektedir. Bu nedenle, sigortalıya bir tazminat
ödenebilmesi için bu menfaatin hasar anında bulunması yeterlidir.

13.2. Nakliyat Sigortalarının Tarihsel Gelişimi
En eski sigortacılık dalı olan Nakliyat Sigortaları’nın “deniz ödüncü” biçiminde günümüzden
yaklaşık 5.500 yıl önce Fenikelilerde uygulandığı, eski Yunan ve Roma’da da sigortacılığa
benzer uygulamaların yapıldığı bilinmektedir.
Deniz Ödüncü uygulamasında, donatan yolculuğunu finanse edebilmek için finansörden ödünç
para almakta ve sefer salimen tamamlandığında almış olduğu parayı faiziyle birlikte geri
ödemekteydi. Geminin seferi tamamlayamadan batması, kaybolması gibi hallerde ise ödünç
para veren kişi parasını kaybetmiş oluyordu. Riskin gerçekleşmemesi halinde ana parayla
birlikte ödenen faiz, yürürlükteki faiz oranından daha yüksek olmakta; iki faiz arasındaki fark
da bu günkü anlamda prim diyebileceğimiz payı temsil etmekteydi.
Karada ise benzer sigortacılık faaliyetleri günümüzden yaklaşık 4000 yıl önce Babil’ler
tarafından yapılmıştır. Deniz ödüncüne benzer bu uygulama ile sermayedarlar, kervan
sahiplerine borç para veriyorlar; kervanların soyulması veya fidye ödeme durumuyla
karşılaşılması halinde borçlarını siliyorlardı. Buna mukabil, borcu tüccarlardan geri aldıkları
267

zaman, taşıdıkları riskin karşılığı olarak verdikleri borç miktarı üzerinden bir miktar pay
alırlardı. Bu uygulama, karayoluyla yapılan nakliyat sigortalarının ilk örneğini oluşturmuştur.
M.Ö. 50 yılında deniz hukukunun önemli bir kuralı olan ‘Müşterek Avarya’ hükümlerini
düzenleyen ‘Rodos Kuralları’ uygulamaya konulmuştur. Gemi sahibi, yük sahibi ve navlun
alacaklısı arasında bir iç sigorta uygulaması olan müşterek avarya, günümüz deniz hukukunda
hala varlığını sürdürmektedir.
Denizciliğin gelişmesiyle, taşınan malların deniz risklerine ve korsanlara karşı teminat altına
alınması ihtiyacı doğmuş; başta İtalya olmak üzere denizcilikte gelişme gösteren İngiltere,
İspanya ve Portekiz’de sigortacılık faaliyetleri yaygınlaşmıştır.
Ticaret hayatının gelişmesinin bir sonucu olarak ve diğer taraftan Papa Gregory IX’un 1236
yılında faizi yasadışı ilan etmesiyle yeni bir arayış sürecine girilmiş ve Cenova’da bugünkü
anlamıyla ilk nakliyat poliçeleri düzenlenmeye başlanmıştır. Prim esaslı sigorta yaklaşık M.S.
1250 yıllarında Venedik, Floransa ve Cenova şehirlerinde görülmüş, ilk sigorta poliçesi olarak
kabul edilen sözleşme, 23 Ekim 1347 tarihinde İtalya’nın Cenova Limanı’ndan Mayorka’ya
giden “Santa Clara” adlı geminin yükünü temin etmek amacıyla düzenlenmiştir.
1492 yılında Kristof Kolomb’un Amerikay’ı keşfetmesi ile birlikte deniz ticaretinin gelişmesi
nakliyat sigortalarının gelişmesine katkıda bulunmuştur.
I.

Elizabeth döneminde İngiltere’nin dünya denizleri üzerinde kurduğu üstünlük, bu
ülkenin nakliyat sigortacılığının merkezi haline gelmesinde önemli bir rol
oynamıştır.

İlk nakliyat sigorta şirketi 1663 yılında Paris-Fransa’da kurulmuş, bunu 1720’de İngiltere’de
London Assurance ve Royal Exchange Assurance’ın kurulması izlemiştir.
Ancak nakliyat sigortacılığının gelişmesiyle ilgili en önemli oluşum XVII. Yüzyılın ikinci
yarısında Londra’da Edward Lloyd’a ait kahvehane çerçevesinde biçimlendirilmiştir.
Gemici, tüccar, banker vb. mesleklerden kişilerin uğrak ve buluşma yeri olan bu kahvehane
zamanla bilgi alışverişinin sağlandığı bir merkez haline gelmiş ve Edward Llyod’un 1713
tarihindeki ölümünden sonra bu işlevini koruyarak gelişimini sürdürmüştür.
Burada sefere çıkan bir gemi veya geminin yükü üzerine teminat veren kişiler “underwriter”
sıfatıyla belgeler düzenleyerek faaliyette bulunmuşlar ve Lloyd’un ölümünden sonra aralarında
“Lloyd’s” adında bir sigortacılar topluluğu kurmuşlardır.
1871 yılında bir kurum (corporation) niteliğine kavuşturulan Lloyd İngiltere Parlamentosu’nun
çıkardığı bir kanunla birlik haline getirilmiş, kendisi tüzel kişilik olarak iş kabul etmeyen, ancak
sınırsız sorumluluğa sahip üyelerince sigortacılık hizmeti veren bir kuruluş haline gelmiştir.
Üyeleri bireysel olarak veya sendika (syndicate) adı verilen gruplar oluşturarak iş kabul
etmektedirler.
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Lloyd’s bir sigorta şirketi olmayıp; sigorta teminatı veren şahısların oluşturduğu bir topluluk,
bir birlik ve aynı zamanda dünya gemicilik istihbaratı konusunda bir merkezdir. Lloyd’s’un en
belirgin özelliği, Lloyd’s üyelerinin bütün varlıklarıyla sorumluluk taşımaları ve hiç bir zaman
sigortalı ile doğrudan temas etmemeleri, ilişkinin “broker” denilen aracı kişi veya kurumlarla
temin edilmesidir.
Lloyd’s, ilk yıllarında sadece deniz sigortaları sahasında faaliyet gösterirken, sonraları kara
sigortaları sahasına da geçmiş olup; günümüzde her türlü sigortanın yapılabildiği bir kuruluş
haline gelmiştir. Lloyd’s, dünyada başka benzeri olmayan, kendine özgü bir sigorta (marketi)
kuruluşudur.
Daha sonraları uluslararsı yolların can ve mal güvenliğinin sağlanması, ulaşım koşullarının
kolaylaşması, taşıma araçlarındaki gelişim, ülkeler arasındaki ticaret hacminin gelişmesine
sebep olmuş ve bu gelişmelere paralel olarak ortaya çıkan risklerie karşı teminat sağlayan
poliçeler geliştirilmiş ve bugüne gelinmiştir.

13.3. Nakliyatın Ekonomideki Önemi
İnsan ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla yapılan üretim faaliyetleri sonucunda üretilen
malların ihtiyaç sahiplerine iletilmesi zorunluluğu, aynı zamanda bir ulaştırma faaliyetinin
yapılmasını da gerekli kılmaktadır.
Üretilen mal tüketiciye ulaştırılmazsa ekonomik anlamda üretilmiş sayılmaz.
Ticari amaçlı olsun veya olmasın günümüzün ulaştırma faaliyetleri; deniz yoluyla, kara yoluyla,
demiryoluyla ve havayoluyla en modern şekilde yapılmaktadır.
İç suyolu taşımacılığı ve boru hattı taşımacılığı da nakliyat sektöründe önemli bir taşımacılık
türü olma özelliği göstermektedir.
Diğer taraftan yolcu taşımacılığı da nakliyatın önemli bir kolunu oluşturmaktadır.
Çoklu taşımacılık ise bir yükün yukarıda belirtilen en az iki taşıma sistemiyle taşınması halidir.
Çoklu taşıma bir ülkenin ulusal sınırları içinde yapılabileceği gibi uluslararası alanda da
yapılabilir. Günümüzde uygulama, ağırlıklı olarak uluslararası çoklu taşımacılık yönündedir.
Çoklu taşıma önce sanayileşmiş ülkeler arasında gelişmiş ve hızla tüm dünyaya yayılmıştır.
Modern çoklu taşıma, konteynerlerin ortaya çıkması ile gündeme gelmiştir. Standart kap
niteliğinde olan konteynerler yük için hem taşıma aracı hem de ambalaj görevi görür.
Konteynerle başlayan teknoloji limanlara da sıçramış ve daha sofistike araç ve gereç
kullanılması ihtiyacı, liman yatırımlarının büyütülmesini zorunlu hale getirmiş ve bu durum
zaten taşımacılıkta en büyük payı almakta olan deniz taşımacılığının daha da ön plana
çıkmasına neden olmuştur.
Dünyanın %75’inin denizlerle kaplı olması, çoklu taşımacılığın ağırlıklı merkezinin deniz
olması sonucunu doğurmuştur. Çoklu taşımacılığın odak noktasında bulunan deniz yolu
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taşımacılığının, karayolu, demiryolu, havayolu, iç suyolu (nehir+kanal) ile entegre
edilebilmesi, önemini daha da arttırmış böylelikle dünya nakliyatı içinde en büyük paya sahip
olmasına neden olmuştur.
Günümüzde dünya ticaretinin ithal ve ihraç yüklerinin % 90’ı deniz yoluyla taşınmaktadır. Bu
nedenle uluslararası yük taşımacılığında denizyolu taşımacılığı en yaygın kullanılan taşıma
türüdür. Taşıma tipleri arasında en düşük maliyetli ve güvenli olanıdır. Konteynerler ile çok
büyük miktardaki ürünler ile denizyolu ile taşınabilir. Konteyner taşımacılığı, havayoluna göre
22, karayoluna göre 7 ve demiryoluna göre 3.5 kat daha ucuz olmasından dolayı dünyada en
çok tercih edilen, alternatifsiz en ucuz taşıma biçimidir.

13.4. Denizyolu Taşımacılığı
Deniz taşımacılığı, denizlerdeki egemenlik hakkının kullanımına göre biçimlenir. Bir ülkenin
egemenliği altında bulunan deniz veya karasularında taşıma önceliği ulusal filonundur. Ülkenin
hükümranlık sınırları dışında kalan ‘ortak denizler’de ise, taşımalar uluslararası kurallara göre
yapılırlar.
Ülkemizde ve dünyada deniz taşımacılığı ister yolcu, ister yük karakterli olsun, başlıca iki
şekilde yapılır:
•

Kabotaj taşımacılığı

•

Uluslararası taşımacılık

Deniz nakliyat sigortaları da bu ayırım gözetilmek suretiyle hem ulusal, hem de uluslararası
kurallara göre yapılmaktadır.
•

Kabotaj taşımacılığı; ulusal sularda taşıma hakkının kullanılması olarak yapılan
taşımacılıktır. Bu özelliği itibariyle ulusal yasalara tabiidir

•

Uluslararası taşımacılık ise; ülkeler arasında ve uluslararası sularda yapılır, bu nedenle
ulusal yasalara değil, uluslararası yasa ve kurallara tabii tutulmuştur.

Nakliyat Sigortaları ile bir yerden bir diğer yere yapılan taşıma sırasında gerek taşıma
araçlarının ve gerekse taşınan malın taşıma esnasında uğrayacakları zararlar teminatına
alınmaktadır.
Nakliyat esnasında karşılaşılan riskler diğer sigorta türlerine göre farklıdır ve nakliyat hasarları
da diğer sigortalara göre önemli farklılıklar göstermektedir. Bu risklerin büyük kısmı kendisine
ve özellikle denize özgü risklerden kaynaklanmaktadır.
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13.5. Nakliyat Sigortaları ve Ticaret
Ticari yaşamda, üretilen bir malın satıcıdan alıcıya ulaştırılması;
•

Malın satışı

•

Alıcıya ulaştırılması

•

Bu ulaştırma sırasında malın karşı karşıya olduğu risklerin teminat altına
alınması

safhalarılarından oluşur.
Malın alım/satım şekli ‘Satış Sözleşmeleri’nin temelini oluşturur. Özellikle uluslararası
alım/satımlarda malın teslim şekillerini düzenleyen satış sözleşmeleri, emtea sigortalarında
satıcının ve alıcının sorumluluk sınırlarını belirlemeleri bakımından önem arzetmektedir. Bu
sözleşmelerle belirtilen teslim şekilleri çerçevesinde, sigorta yaptırma yükümlülüğünün hangi
tarafa ait olacağı ve sigortalanabilir menfaatin kimde olduğu belirlenir.
Alım /satıma konu olan mallar; denizyolu, karayolu, demiryolu ve havayoluyla satıcıdan alıcıya
ulaştırılırlar. Kullanılan yola göre malın taşınmasıyla ilgili kurallar ‘Taşıma Sözleşmeleri’ ile
belirlenmiştir.
Yine taşımanın yapıldığı yol esas alınmak suretiyle, malın taşıma esnasında karşılaşacağı
risklere karşı güvence altına alınması ise ‘Sigorta Sözleşmeleri’nin konusunu oluşturur.
Buna göre, yukarıda belirtilen hususlar dikkate alındığında sigortaya konu teşkil edecek malın
bedeli aşağıdaki unsurlardan oluşur
•

Malın fatura değeri

•

Ödenmiş taşıma ücreti

•

Ödenmiş sigorta ücreti

Bu unsurları temsil eden evraklar ise, satıcı tarfından tanzim edilmiş ‘fatura’, taşıma
sözleşmesi (deniz taşımacılığında ‘konişmento’) ve satış sözleşmesine göre satın alınmış
‘sigorta poliçesi’nden ibarettir. Deniz taşımacılığında bu üç belge, malın kimlik belgesi olarak
bilinir ve kimin elindeyse mülkiyetin ona ait olduğunu ifade eder. Mal sefer esnasında satılırsa
‘Mülkiyet Evrakı’ olarak bilinen bu üç evraktan konişmento ve sigorta poliçesi ciro edilerek
yeni alıcıya devredilir. Bu nedenle bu evraklar sadece nama değil, istendiğinde ‘hamiline’
olarak da tanzim edilebilirler.

13.5.1. Satış Sözleşmeleri ve Teslim Şekilleri
Satış sözleşmesinin tarafları satıcı ve alıcıdır. Uluslararası satış sözleşmelerinde Malın satıcının
deposundan çıkıp alıcının deposuna kadar geçecek sürede zarar görmesi halinde bu zararın
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kimin üstünde kalacağının belirlenmesi, sigorta yaptırma yükümlülüğünün hangi tarafa ait
olacağı taşıma masraflarının kim tarafından ödeneceği gibi önemli hususları düzenleyen
kurallar bu satış sözleşmeleri ile belirlenirler.
Bu hususların belirlenmesinde, Uluslararası Ticaret Odası (ICC-International Chamber of
Commerce) tarafından hazırlanan ve ‘incoterms’ adı verilen standart kurallara uygun satış
sözleşmeleri kullanılmaktadır. İngilizce tanımlarının baş harflerinden oluşan kısaltmalarla
ifade edilen bu sözleşme şekilleriyle, eşyanın taşınması ile teslimi aşamalarında, sorumluluklar
ve maliyetlerin taraflar arasında dağılımı belirlenmektedir.
Incoterms uygulaması ile, kendi ulusal kanunlarına tabi ulusların birbirleri ile yaptıkları
ticarette ortaya çıkabilecek anlaşmazlıkların ortadan kaldırılarak belli kurallar çerçevesinde
yapılması sağlanmaktadır. Kurallar hukuki açıdan ihtiyari nitelik taşır.
Taşımanın yapılacağı yolun ve aracın özellikleri göz önünde bulundurulmak suretiyle
oluşturulan satış sözleşmeleri, sigortanın kimin tarafından yapılacağının belirlenmesi açısından
önem taşımaktadır.
Tüm taşıma biçimlerine ilişkin kurallar ve Deniz ve iç karasuları taşımacılığına ilişkin kurallar
olarak yeniden düzenlenmişlerdir.
Deniz ve İç Sularda Kullanılan Teslim Şekilleri ;
•

FAS – Free Alongside Ship

Gemi yanında Teslim; Eşyanın belirlenen deniz taşıtına yüklenmek üzere rıhtım ya da yükleme
alanında teslim edilmesidir. Bu durum, bu andan itibaren artık alıcının mala ilişkin bütün
masrafları, riskleri ve bunlara bağlı olarakzıya ve hasarları üstlendiğni gösterir.
•

FOB – Free on Board

Gemide (Gemi Bordasında) Teslim; Eşyanın belirlenen deniz taşıtına yüklenerek taşıma,
sigorta gibi maliyet ve sorumlulukların ithalatçıya devredildiği teslim şeklidir. Satıcının
sorumluluğumalların taşımayı yapacak olan geminin bordasına teslimine kadardır. Daha çok
dökme mallar için kullanılan bir satış sözleşme şeklidir. Alıcının sorumluluğu, taşımayı
yapacak geminin temin edilmesi ve taşıma ücretinin (navlun) ödenmesi ile malların sigortasının
yaptırılmasıdır.
Ancak, bazen hallerde satıcı, alıcı adına hareket ederek navlun ve sigorta sözleşmelerini de
yaptırabilir.
Ro-Ro ve konteyner taşımacılığında olduğu gibi gemi bordasının bir şey ifade etmediği hallerde
FCA-Free Carrier (Taşıyıcıya Taşıma Aracında Teslim) sözleşmesinin kullanılması daha
doğru olur.
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•

C&F – Cost and Freight

Navlun Ödenmiş Halde Teslim; Eşyanın belirlenen deniz taşıtına ait taşıma bedelinin (navlun)
ihracatçı tarafından ödendiği, sigorta ve diğer masrafların ithalatçıya ait olduğu teslim şeklidir.
Genelde, alıcının daha uygun fiyatla sigorta teminatı bulduğu ya da ithalat sigortasının alıcının
ülkesinde yaptırılmasının zorunluntutulduğu hallerde yapılan bir satış sözleşmesidir.
Satıcının sorumluluğu malların varma yerine teslimi olup, bütün taşıma bedelini (navlun) satıcı
tarafından ödenir.
Alıcının sorumluluğu ise, sigortayı yaptırmaktır.
Bazı hallerdee satıcı, adıcı adına hareket ederek sigortayı yaptırabbilir.

•

CIF – Cost, Insurance and Freight

Masraflar, Navlun, Sigorta Ödenmiş Teslim; Yükleme masrafları ile eşyanın ithalatçının
ülkesinde belirlenen teslim alanına kadar taşıma bedeli (navlun) ve sigorta masrafları
karşılanmış olarak teslim edilmesidir.
Satıcının sorumluluğu, malların varma yerine teslimi, navlun ücretinin ödenmesi ve sigortanın
yaptırılmasıdır.
Bu sözleşme türünde, alıcının sigorta sözleşmesi bakımındam herhangi bir sorumluluğu yoktur.
Tüm taşıma işleri için sözkonusu olabilen, bu nedenle deniz taşımacışığında da kullanılabilen
bir diğer satş sözleşmesi türü ise;
•

EXW – Ex Works

İhracatçının İş Yerinde Teslim; Tüm masraf ve riskler ithalatçıya ait olmak üzere eşyanın,
ihracatçının depo ya da fabrikası gibi belirlenen yerde teslim edilmesidir.
Bu satış türü satıcı açısından asgari sorumluluğu ifade eder. CIF sözleşmesinin tam tersi olarak
alıcının sorumluluğu, malların satıcının deposundan çıktığı andan itibaren geçerli olup, sigorta
ve navlun masrafları alıcıya aittir.

13.5.2. Denizyoluyla Yapılan Taşıma (Navlun) Sözleşmeleri
Emtea ve tekne sigortalarıyla ilgili olarak sık karşılaşılan diğer bir konu da ‘navlun’ ve ‘navlun
sözleşmeleri’dir.
Uygulamada ‘Navlun’ kelimesi çeşitli anlamlarda kullanılmaktadır. Buna göre navlun;
•

Denizyoluyla makledilmek üzere gemiye yüklenen eşyanın kendisini,
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•

Taşıyıcı tarafından gemide taşınacak yük için talep edilen taşıma ücretini,

•

Yolcu taşıma ücretlerini de içine almak üzere, bir geminin toplam geliri veya bir kira
sözleşmesiyle sağlanan geliri

ifade etmektedir.

13.5.2.1. Navlun Sözleşmesinin Türleri
Navlun Sözleşmeleri, taşıyan tarafından, gemide taşınacak yük için talep edilen ücret anlamına
gelmek üzere, T.T.K.’nun 1138. Maddesinde ele alınmıştır.
T.T.K. Madde 1138: taşıyan, navlun karşılığında;
a) Yolculuk çarteri sözleşmesinde eşyayı, geminin tamamını veya bir kısmını ya da belli bir
yerini taşıtana tahsis ederek;
b) Kırkambar sözleşmesinde ayırt edilmiş eşyayı,
denizde taşımayı üstlenir.

13.5.2.1.1. Tam Çarter veya Kısmi Çarter Sözleşmesi
Maddenin (a) bendinde tek bir sefer için geminin tamamının veyabir kısmının taşıtana tahsis
edilmesi ifade edilmektedir ki, buna ‘Tam Çarter veya Kısmi Çarter Sözleşmesi’ denir.

13.5.2.1.2. Kırkambar Sözleşmesi
Maddenin (b) bendinde ise, parça mal olan muayyen eşyanın taşıyan tarafından denizde
taşınmasının taahhüt edilmesi söz konusudur. Buna da ‘Kırkambar Sözleşmesi’ denilmektedir.
Kırkambar sözleşmelerinde geminin tamamının veya bir kısmının tahsisi söz konusu olmayıp,
belirli nir malın denizyoluyla bir yerden bir yere taşınması esastır.
Çarter sözleşmeleri belli bir süre geminin tahsis edilmesi için yapılabileceği gibi, sadece bir
yolculuk için sefer esaslı da yapılabilir.
Taşıyan, taşıdığı malı hasarsız olarak taşıtana veya malın alıcısına teslim etmek zorundadır. Bu
nedenle malların gemiye yüklendiğini ve taşınmasının ve teslim edilmesinin taahhüt edildiği
bir belgeyi düzenleyip taşıtana veya mal sahibine vermek zorundadır. Bu belgeye ‘konişmento’
denir.

13.5.2.2. Navlun Sözleşmesine Bağlı Olarak Düzenlenen Belgeler
13.5.2.2.1. Konişmento
T.T.K.’nun 1228. Maddesinde belirtildiği üzere; konişmento, bir taşıma sözleşmesinin
yapıldığını ispatlayan, eşyanın taşıyan tarafından teslim alındığını veya gemiye yüklendiğini
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gösteren ve taşıyanın eşyayı, ancak onun ibrazı karşılığında teslimle yükümlü olduğu senettir.
Konişmento, kaptan veya taşıyanın yahut kaptanın bu hususta yetkilendirdiği bir temsilcisi
tarafından taşıyan ad ve hesabına düzenlenebilir.
T.T.K.’na göre konişmento;
•

Tesellüm Konişmentosu

•

Yükleme Konişmentosu ve

olmak üzere ikiye ayrılır.

13.5.2.2.1.1. Tesellüm Konişmentosu
Yükletenin izniyle, taşınmak üzere teslim alınan fakat henüz gemiye yükletilmemiş olan eşya
için “tesellüm konişmentosu” düzenlenebilir.

13.5.2.2.1.2. Yükleme Konişmentosu
Eşya gemiye alınır alınmaz taşıyan, onun teslim alındığı sırada verilmiş olan geçici makbuz
veya tesellüm konişmentosunun geri verilmesi karşılığında yükletenin istediği kadar nüshada
“yükleme konişmentosu” düzenlemekle yükümlüdür. Tesellüm konişmentosuna eşyanın ne
zaman ve hangi gemiye yüklenmiş olduğuna dair şerh verildiği takdirde bu konişmento
“yükleme konişmentosu” hükmündedir.
Konişmento, nama, emre ve hamile yazılı olarak düzenlenebilir. Aksi kararlaştırılmadıkça
yükletenin istemi üzerine konişmento gönderilenin emrine veya sadece emre olarak düzenlenir.
Konişmento kıymet evrak niteliğinde olup ciro edilebilir.
Taşıma hizmetinin tamamlanmasından sonra malların alıcıya veya taşıtana teslim edilmesi
gerekir. Bu safhada düzenlen belgeye ‘ordino’ denir

13.5.2.2.2. Ordino
Konişmentoda belirtilen malların varma limanına getirilmesinden sonra alıcıları tarafından
gümrükten çekilebilmesi için taşıyanın temsilcisi tarafından tanzim edilerek malın teslim
edilmesini sağlayan belgedir. Taşıyıcı temsilcisi bu belgeyi alıcıya vermeden, alıcı malını
teslim alamaz.

13.6. Deniz Nakliyat Sigortalarının Kendisine Özgü Riskleri
Nakliyat esnasında karşılaşılan riskler diğer sigorta türlerine göre farklıdır ve nakliyat hasarları
da diğer sigortalara göre önemli farklılıklar göstermektedir. Bu risklerin büyük kısmı kendisine
ve özellikle denize özgü risklerden kaynaklanmaktadır.
Aşağıda sayılan
oluşturmaktadır.

riskler,

Deniz

Nakliyat

Sigortalarının

kendisine

özgü

risklerini
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•

Tam Zıya ve Hususi Avarya (Kısmi Hasarlar)

•

Müşterek Avarya

•

Kurtarma ve Yardım-Dava ve Say

•

Çatışma Sorumluluğu

Nakliyat sigortalarının en önemli özelliği sigortacının sorumluluğunun poliçede gösterilen
sigorta bedeli ile sınırlı olmamasıdır. Yukarıda sayılan hususların her biri için sigortacının
sorumluluğu sigorta bedeli ile sınırlıdır. Tekne sigortalarında bu hususların her biri için aynı
anda ayrı ayrı teminat verilmekte, emtea sigortalarında ise, çatışma sorumluluğu dışındaki üç
risk ayrı ayrı teminat altına alınmaktadır.
Buna göre, örneğin 10 milyon liralık teminat sağlayan bir tekne poliçesi; yukarıda sayılan her
bir teminat için 10 milyon lira olmak üzere toplam 40 milyon liraya kadar teminat vermektedir.

13.6.1. Tam Zıya ve Hususi Avarya
•

Tam Zıya: Sigorta Konusunu teşkil eden tekne veya emteanın çok ağır hasara
uğraması veya tamamen yok olması halidir.

Tam zıya hali iki şekilde ortaya çıkabilir.
•

Gerçek Tam Zıya: Geminin veya yükün, bir riskin gerçekleşmesi sonucu bir daha
elde etme olanağı bulunmaksızın sigortalının elinden çıkması, tamamen yok olması
halidir.

•

Hükmi Tam Zıya: Geminin veya yükün, gerçek tam zıyaının kaçınılmaz olması,
ya da geminin veya yükün kurtarılması ve eski haline getirilmesi için yapılacak
tamir masraflarının sigorta değerinden büyük olması halidir. Bu durumda gerçek
tam zıya olmuş gibi sigortacı hasarın tümünü tazmin eder.

•

Hususi Avarya (Kısmi Hasarlar): Avarya tabiri nakliyat sigortacılığında ‘hasar’ı
ifade etmektedir. Teknenin veya emteanın tamamının değil de bir kısmının
hasarlanması halidir. Tam Zıya ve Müşterek Avarya dışında kalan bütün hasarlar
Hususi Avarya’dır.

13.6.2. Müşterek Avarya
Müşterek bir deniz sergüzeştine atılmış olan gemi, yük ve navlunu aynı anda tehdit eden bir
tehlikeden korunmak üzere, kaptanın makul bir hareket tarzı teşkil edecek şekilde, bile bile
yapmış olduğu olağanüstü fedakarlıkların ve masrafların varma limanında, kurtulan değerler
arasında oransal olarak paylaştırılmasıdır.
Müşterek Avaryanın olayının gerçeekleşmesi için aranan ana unsurlar şunlardır;
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•

Gemi, yük ve buna bağlı olarak navlunun ortak bir deniz sergüzeştine atılmış
olmalıdır.

•

Gemi, yük ve navlunu aynı anda tehdit eden ortak bir tehlikenin olmalıdır.

•

Her üç değerin korunması için, kaptan olağanüstü bir fedakarlık ya da masraf
yapmış olmalıdır.

•

Fedakarlığın iradi olmalıdır.

•

Fedakarlığın makul olmalıdır.

•

Amaç, müşterek selamet olmalıdır.

•

Yapılan eylemden faydalı sonuç elde edilmelidir.

Müşterek Avarya ancak yukarıda sayılan unsurların varlığı ile ortaya çıkar.
İlk örneği M.Ö. 50 yılında Rodos Kuralları ile belirlenen müşterek avarya uygulaması,
uluslararası bir kural olarak günümüze kadar gelmiştir. Müşterek avarya sonucu doğan zararın
ne şekilde paylaşılacağı ulusal ve/veya uluslararası kurallar ve yasalarla belirlenir.
Özellikle uluslararası ticaret alanında eşitlik ve sağlanması amacıyla yasal düzenlemelere
gidilmiştir. En önemli gelişme, ‘York Anvers Kuralları’ olarak bilinen düzenlemenin
yapılması ve değişikliğe uğrayıp bugünkü duruma gelmesi ile sağlanmıştır.
‘York Anvers Kaideleri’ ilk defa 1890 yılında yayınlanmış ve daha sonra 1924, 1950, 1974 ve
2004 yıllarında ihtiyaca göre düzenlenmiştir. En son değişiklik 2016 yılında yapılmıştır.
Müşterek Avarya oluştuğunda hangi kuralın uygulanacağı taşıma sözleşmesinde belirtilir.
Müşterek Avarya ile ilgili hasar talebi emtea sigortacısının karşısına iki şekilde çıkar.
•

Müşterek Avarya Fedakarlığı: Burada müşterek avarya hareketinin sigortalı mallarda
doğrudan açtığı maddi hasarlar söz konusudur. Burada mal sigortacısı müşterek avarya
olup olmadığına bakmaksızın hasarı öder, dispeçin yapılmasından sonra halefiyet
hakkını kullanarak diğer taraflara (gemi ve navlun) rücu eder.

•

Müşterek Avarya İştiraki: Burada ise müşterek avaryaya taraf olan bir başka
menfaatin fedakarlığının telafisine katılım söz konusudur. Bu iştirak payı ‘garame payı’
olarak adlandırılmaktadır.

Hususi Avaryalar müşterek avarya dışında kalan ve bir riskin gerçekleşmesi sonucu ortaya
çıkan kısmi zarar ve masraflardır. Burada gemi, yük ve navlunun sigortacısı kendi zararını
karşılar, paylaşım söz konusu değildir.
Müşterek avarya sonucunda tarafların ödeyeceği payın belirlenmesi işlemine
(kuruşlandırma) denir.

‘dispeç’
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Su alan bir gemide kaptanın yükün bir kısmını denize atması, fırtınaya tutulan bir geminin
batmaktan kurtulması için kasten karaya oturtulması, makineleri arızalanan geminin yola
devam etmeyip bir barınma limanına girmesi ve burada bir takım masraflar yapması müşterek
avarya örneği olarak gösterilebilir.

13.6.3. Kurtarma ve Yardım – Dava ve Say Masrafları
•

Kurtarma ve Yardım Masrafları

Denizde tehlike altında bulunan bir menfaatin (Tekne ve yük) kurtarılması için gönüllü olarak
hizmet verilmesi ve karşılığında bir ücret belirlenmesi halinde bu hizmete ‘Kurtarma Hizmeti’
denilir.
Tehlike karşısındaki bir tekneyi kurtarmak için üçüncü kişiler tarafından yapılan masraflara
‘Kurtarma ve Yardım Masrafları’ adı verilir.
Kurtarmanın üçüncü bir kişi tarafından yapılmış olması esastır. Uluslararası uygulamada
kurtarma işlemleri Lloyd’s Standart Kurtarma Kurtarma Anlaşması (Lloyd’s Open Form- LOF)
adlı standart bir sözleşme ile düzenlenmektedir. Kaptan söz konusu belgeyi diğer menfaatler
adına da olmak üzere imzalar. Kurtarma bedeli sözleşmede belirlenir. Sözleşme ‘Olumlu sonuç
yoksa, ücret doğmaz’ (No cure no pay) esasına dayanır. Taraflar ücrette anlaşamazlarsa
tahkime giderler. Son yıllarda özellikle kirlilik hallerinde verilen hizmet olumlu sonuç vermese
dahi kurtarana ücret ödenmesi kabul edilmiştir.
Kurtarma ve yardım ücretleri de sigorta bedeline kadar teminat altındadır. Kurtarmanın bir
anlam ifade etmesi için faaliyetin faydalı bir sonuca ulaşması gerekir. Uygulamada kurtarma
masraflarının kurtarılan menfaatler arasında paylaştırılmasında müşterek avarya esasları
geçerlidir. Kurtarma kavramı ‘Dava ve Say’ kavramı ile benzerlik ve zaman zaman karışıklık
gösterir.
Kurtarma eyleminde esas olan; tehlikenin varlığı, verilecek hizmetinin boyutuna göre ücretinin
sonradan belirlenecek olması ve ayrıca faydalı hizmet karşılığında ödeme yapılması şartına
bağlı olmasıdır.
•

Dava ve Say Masrafları

Kurtarma faaliyetinin üçüncü kişiler tarafından yapılması esas olmakla beraber, tehlike anında
zarar görecek menfaatleri kurtarmak, ya da hasarı azaltmak için makul önlemler almak aynı
zamanda sigortalı ve adamlarının da görevidir. Bu görevin yerine getirilmesi sonucu ortaya
çıkan makul masraflar sigortacı tarafından karşılanır. Bu masraflara ‘Dava ve Say Masrafları’
denir.

13.6.4. Çatma Sorumluluğu
Denizciliğin en önemli risklerinden birisi de gemilerin birbirleriyle çarpışmalarıdır. Deniz
ticaret hukuku doktrininde iki ya da daha fazla geminin birbiriyle çarpışmasına ‘Çatma’
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denilmektedir. Çatmanın var olması için çarpışan nesnelerin gemi olması gerekmektedir.
Çarpılan nesne gemi, değil de farklı bir cisim olursa (rıhtım, yalı, duba vb.) çatma hükümleri
uygulanmaz.
Deniz sigortalarının ilk olarak yapıldığı tarihlerde verilen teminat sadece tam zıya teminatı
olarak veriliyordu.
1836 yılında De Vaux ve Salvador adlı gemilerin çatışması sonunda görülen davada çarpan
geminin tam zıya hasarının ödenmesi, ancak karşı tarafa verdiği hasarın sigortacılar tarafından
ödenmeyeceği karara bağlanmıştır.
Oysa çatışma nedeniyle karşı tarafa verilen zarar önemli boyutlara ulaşabilir. Karşı geminin
dışında zarar gören mal ve can için de tazminat talebinde bulunabilir. De Vaux davasından
sonra donatanların sorumluluktan doğan bu zararlarının da teminat altına alınmasını istemeleri
karşısında, sigortacıların bu teminatı tekne sigortasına ilaveten ve ayrı bir sözleşme ile ve
tekne sigorta değerinin ¾’ü ile sınırlı olarak vermeyi kabul etmeleri sonucunda ‘Çatışma
Sorumluluğu’ (Running Down Clause) uygulamaya sokulmuştur.
Çatışma esnasında çarpan geminin tayfalarına ve taşıdığı mala gelebilecek zararlar ile sabit
cisimlere verilecek zararlar teminat dışındadır.
Çatışma Sorumluluğu Klozu, her iki tarafın da kusurlu olduğu ‘müşterek kusurlu çatma’
çerçevesinde teminat vermektedir. Bu durumda çarpışan gemilerin donatanları ortaya çıkan
zararlardan kusurları ölçüsünde sorumlu olurlar.
Ayrıca, aynı donatana ait iki gemi çarpışır ise; sorumluluk ve zararın karşılanmasında, gemiler
farklı donatanlara aitmiş gibi değerlendirilir.

279

Uygulamalar
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Uygulama Soruları
1)

Denizyoluyla yapılan taşımacılık niçin önemlidir?

2)

Nakliyat Sigortalarını diğer sigorta dallarından ayıran temel farklar nelerdir?

3)
Kabotaj taşımacılığı nedir? Uluslararası taşımacılıkla, kabotaj taşımacılığını
karşılaştırın.
4)

Müşterek Avarya nedir? Koşulları nelerdir?

5)
Kurtarma ve Yardım Masrafları ile Dava ve Say Masrafları arasındaki farklar
nelerdir?
6)

Çatışma sorumluluğu nedir?

7)

Incoterms nedir? Uluslararası Satış Sözleşmeleri ve Teslim Şekilleri nelerdir?

8)

Deniz yoluyla yapılan taşımacılığa örnek teşkil ede alım/satım şekilleri nelerdir?

9)

Navlun sözleşmeleri nelerdir?

10)

Konişmento nedir? Ordino nedir? Kim tarafından düzenlenirler?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde, nakliyat sigortalarının konusunun nelerden oluştuğunu, bu sigortaların tarihsel
gelişimini, nakliyatın ekonomideki önemini inceledik.
Daha sonra, denizyoluyla yapılan nakliyatla ilgili olarak nakliyat sigortalarının ticaretle olan
yakın ilişkisi çerçevesinde;
•
Denizyoluyla yapılan taşıma sözleşmelerini inceleyerek, incoterm kapsamında sayılan
uluslararası alım/satım şekillerini ve
•
Navlun sözleşmeleri ile bu sözleşmelere bağlı olarak düzenlenen belgelerin neler
olduğunu öğrendik.

Son olarak, ‘Deniz Nakliyat Sigortalarının Kendisine Özgü Riskleri’ni ele alarak;

•

Tam Zıya ve Hususi Avarya

•

Müşterek Avarya

•

Kurtarma ve Yardım-Dava ve Say

•

Çatışma Sorumluluğu

kavramlarını irdeledik.
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Bölüm Soruları
1) Nakliyat Sigortacılığı, bilinen en eski sigortacılık dalıdır. Aşağıdakilerden hangisi,
nakliyat sigortacılığının temelini teşkil eden ilk sigorta benzeri uygulamadır?
A) Müşterek avarya
B) Kervan sahibine sefer öncesi borç para verilmesi
C) Kurtarma ve yardım
D) Hususi avarya
E) Mütüel sigorta uygulaması

2) Tehlike karşısındaki bir tekneyi kurtarmak için gemi personeli tarafından yapılan
masraflar aşağıdakilerden hangisidir?
A) Hususi avarya
B) Kurtarma ve Yardım masrafları
C) Dava ve Say masrafları
D) Müşterek Avarya
E) Dispeç

3)
Aşağıdakilerden hangisi, müşterek avarya sonucu oluşan zarar ve masrafların
menfaat sahipleri arasında paylaştırılması işlemini ifade etmektedir?
A) Hususi avarya
B) Anlaşmalı tam zıya
C) Avarya
D) Dispeç
E) Hükmi tam zıya
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4)

Kurtarma ve Yardım Masrafı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Masraf teminat altına alınmış bir riskin gerçekleşmesi sonucu doğan bir hasarın
önlenmesi için yapılmış olmalıdır
B) Masrafın makul olması gereklidir
C) Masraf sigortalı ya da adamları tarafından yapılmış olmalıdır
D) Masraf sadece sigorta konusu ile ilgili yapılmış olmalıdır.
E) Masraf teminat altına alınmış bir riskin gerçekleşmesi sonucu doğan bir hasarın
azaltılması için yapılmış olmalıdır

5) Taşıyıcı tarafından bir malın gemiye yüklenmek üzere teslim alınması sonucu
düzenlenen belge aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ordino
B) Tesellüm konişmentosu
C) Yükleme konişmentosu
D) Hamule senedi
E) Sevk irsalyesi

Cevap Anahtarı:
1)B

2)C

3)D 4)C

5)B
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14. NAKLİYAT SİGORTALARI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
14.1. Nakliyat Sigortaları bilinen en eski sigorta dalıdır. İlk örnekler deniz ticaretinde
kendisini gösteren nakliyat sigortaları, taşımanın yapıldığı yol ve taşıyan aracın türüne göre
sağladıkları teminatlar bakımından çok önemli farklılıklar göstermektedir. Bu sigortalar;
•

Emtea Sigortaları

•

Tekne Sigortaları

•

Navlun Sigortaları

•

Kıymet Nakliyatı Sigortaları

•

Sorumluluk Sigortaları

•

Tekne İnşaat Sigortaları

başlığı altına ayırıma tabii tutulabilir.
Bu bölümde,
•

Denizyoluyla,

•

Karayoluyla,

•

Demiryoluyla ve

•

Havayoluyla

yapılmakta olan taşımacılık faaliyetlerinin sadece denizyoluyla yapılmasını konu alan
‘Deniz Nakliyat Sigortaları’nı ‘taşınan yük’ ve ‘taşıyan araç (tekne)’ açısından ele alacak ve
bu sigortaları;
•

Emtea Sigortaları ve

•

Tekne Sigortaları

başlığı altında, hem genel şartlar, hem de özel şartlar bakımından ayrı ayrı
inceleyeceğiz.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Emtea Nakliyat Sigortaları Poliçe Türleri nelerdir? Araştırın.
2) Emtea sigortalarında ‘Abonman Poliçeleri’ niçin kullanılır?
3) Flotan poliçeler nedir? Açıklayın.
4) Nakliyat Sigortalarında harp teminatı verilebilir mi? Araştırın.
5) Emtea sigortası Genel Şartlarına göre, aksine sözleşme olmadıkça, hangi haller teminat altına
alınamaz?
6) Nakliyat sigortacılığında niçin İngiliz Enstitü Klozları kullanılmaktadır? Arkadaşlarınızla tartışın.
7) Uygulamada kullanılan Emtea (Yük) Sigortalarının özel şartları nelerdir?
8) Klas kuruluşları nedir? Bu kuruluşlara niçin ihtiyaç duyulmuştur? Araştırın.
9) Tekne Sigortalarının konusu nedir? Araştırın
10)Tekne sigortacılığında kullanılan özel şartlar nelerdir? Araştırın.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Para ile ölçülebilir her türlü
malın (yükün), deniz yoluyla
bir yerden bir başka yere
taşınması
sırasında
Deniz
Nakliyat
doğabilecek çeşitli risklere
Sigortalarının
Uygulama
karşı sigortalanması ile bu
Şekilleri
malları taşıyan araçların
• Emtea Sigortaları
(tekne) nakliyat
sırasında
Tekne Sigortaları
karşı karşıya kalacakları
risklere karşı sigorta teminatı
altına alınmasına yönelik
bilgilerin edinimi

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği

Bu
öğrenme
faaliyeti
sonucunda,
Nakliyat
Sigortaları ile elde edilen
genel bilgiler ve hukuksal
kurallar
çerçevesinde
sigortalının ihtiyaç duyacağı
en uygun sigorta poliçesinin
düzenlenmesi
konusunda
öğrenciye bilgi aktarımının
sağlanması
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Anahtar Kavramlar
• Emtea Sigortası Genel Şartları
• Hususi Avaryalar Hariç (F.P.A.) - Institute Cargo Clause (C)
• Hususi Avaryalar Dahil (W.A.) - Institute Cargo Clause (B)
• Bütün Riskler (All Risks) - Institute Cargo Clause (A)
• Türk Tekne Sigortası Genel Şartları
• Enstitü Tekne Zaman Klozu-Institute Time Clauses Hulls 1.10.1983
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Giriş
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14.1. Nakliyat Sigortalarının İşlevi ve Önemi
Bilindiği gibi taşımacılık faaliyetleri; Denizyolu, Karayolu, Demiryolu ve Havayoluyla
yapılmaktadır.
Taşımanın yapıldığı yol ve taşıyan aracın türüne göre ortaya çıkabilecek taşımacılık riskleri
diğer sigorta türlerine göre önemli çeşitlilik ve farklılıklar göstermektedir. Ortaya çıkabilecek
riskler, taşınan malın kendisiyle ilgili olabileceği gibi, taşıma yolunun özelliğine bağlı olarak
taşıyan araçla, bu taşımanın yapılması sırasında ortaya çıkabilecek sorumluluklarla ve riskin
gerçekleşmesi sonucunda taşımanın yapılamaması halinde taşıma ücretinin (navlun) elde
edilememesi gibi menfaatlerle ilgili olabilir.
Bu sigortalar; yük sahibinin (taşıtan) mal üzerindeki menfaatini, taşıyan araç sahibinin (taşıyan)
araçla ilgili menfaati ile gelir (navlun) kaybını, bu kişilerin taşıtana ve üçüncü kişilere karşı
sorumluluğunu, denizcilik hizmeti veren işletmelerin sorumluluklarını teminat altına aldıkları
için önemli bir çok işlevi yerine getirdiğinden ticaret yaşamının ayrılmaz bir parçası haline
gelmiştir.
Nakliyat sigortalarının yaptırılmasında yasal bir zorunluluk olmamakla birlikte; uluslararası
nakliyata konu edilebilecek işlemler nedeniyle, nakledilecek mal için akreditif kredisi açan
bankalar ile tekne sigortalarında kredi açan ipotek alacaklısının kendilerini teminat altına alma
istekleri, bazı gümrük işlemlerinin gerçekleştirilebilmesi için duyulan ihtiyaç, bu sigorta türünü
finansal ve ticari bir zorunluluk haline getirmiştir.

14.2. Nakliyat Sigortası Türleri
Nakliyat sigortaları;
•

Emtea Sigortaları

•

Tekne Sigortaları

•

Navlun Sigortaları

•

Kıymet Nakliyatı Sigortaları

•

Sorumluluk Sigortaları

•

Tekne İnşaat Sigortaları

başlığı altında incelenmektedir.
Emtea sigortalarının konusunu, denizyolu, karayolu, demiryolu ve havayoluyla taşınan mal ve
kıymetler oluşturmaktadır. Taşımanın karayoluyla veya demiryoluyla yapılması halinde,
uygulamada sadece yurt içi nakliyatlarında kullanılan ‘tam zıya’, ‘dar’ ve ‘geniş’ teminat veren
kamyon ve demiryolu klozları vardır.
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Denizyoluyla ve havayoluyla yapılan sevkiyatlarda ise ‘Emtea Nakliyat Sigortası Genel
Şartları’nın yanısıra uluslararası klozlar da kullanılmaktadır. Ülkemiz uygulamasında en çok
kullanılan yük klozları, ‘İngiliz Enstitü Yük Klozları’ (Instute Cargo Clauses)dır.
Tekne sigortaları ise, doğrudan taşıyan ‘gemi’ ve benzeri diğer deniz araçlarının kendisi ile
ilgilidir. Yat sigortaları bu kapsamda ele alınmaktadır.
Navlun sigortalarında, bir riskin gerçekleşmesi sonucunda seferin tamamlanamaması nedeniyle
navlun gelirlerinin kayba uğraması sonucunda oluşan zararlar teminat altına alınır. Ülkemizde
bu sigorta türü için genel şart uygulaması yoktur. Teminat, özel şarta bağlı olara ‘İngiliz Enstitü
Navlun Klozları’ ile sefer ve müddet esasıyla verilmektedir.
Kıymet nakliyatı sigortalarında, kıymetli maden, evrak, para ve benzer şeylerin taşınmaları
sırasında söz konusu olabilecek tehlikelere karşı teminat verilmektedir. Bu sigorta ülkemizde
‘Kıymet Nakliyat Poliçesi Umumi Şartları’na göre yapılmaktadır. Uygulamada yaygın olarak
kullanılmasına rağmen, kullanılan Türkçe’nin eskiliği nedeniyle anlaşılmasında güçlük
çekilmektedir.
Sorumluluk sigortalarında ise, karayoluyla yapılan yurt içi taşımalar için, ‘Taşıyıcı Mali
Sorumluluk Sigortaları’ ile yurt dışı karayolu taşımacılığında taşıyıcının sorumluluğunu
teminat altına alan ‘Yurt Dışı Taşıyıcı Mali Sorumluluk Sigortası (CMR-Convention
Merchandise Routier)’ kullanılmaktadır. Diğer taraftan, denizcilik sektöründe yer alan
işletmelerin faaliyetleri esnasında ortaya çıkan sorumluluk risklerini karşılamak üzere, Liman
Sorumluluk, Tersane Sorumluluk, Marina Sorumluluk gibi sorumluluk sigortalarının
varlığından bahsetmek mümkündür.
Ayrıca inşa edilmekte olan gemilerin inşaat sırasında karşılaşacağı riskler de ‘tekne inşaat
sigortaları’ ile teminat altına alınabilmektedir.
Bundan sonraki bölümde ‘Deniz Nakliyat Sigortaları’ başlığı altında, sadece deniz yoluyla
yapılan taşımacılığa konu edilen ‘Yük (emtea) Sigortaları’ ile ‘Tekne Sigortaları’ üzerinde
durulacaktır.

14.2.1. Deniz Nakliyat Sigortaları
14.2.1.1. Emtea Nakliyat Sigortaları
Deniz yoluyla yapılan yük taşımacılığıyla ilgili olarak, taşınan malın teminat altına alındığı bu
sigorta türünde, sigortanın konusunu taşınan emtea oluşturmaktadır.

14.2.1.2. Emtea Nakliyat Sigortaları Poliçe Türleri
Uygulamada emtea nakliyatı ile ilgili üç poliçe türü mevcuttur.
•

Flotan (Geçici) Poliçe
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Tanzim edilecek poliçede yer alması gereken bilgilerin bazılarının bilinmesi, buna karşın eksik
bilgilerin mevcut olduğu hallerde düzenlenen geçici poliçelerdir. Örneğin, geminin adı gibi
yükleme tarihinden sonra öğrenilebilen bazı durumlarda, emteanın yüklemeden itibaren teminat
altına alınabilmesini sağlar. Sevkiyat ile ayrıntıların önceden bilinmemesi halinde, bankalar
nezdinde akreditif açılmasına ve belli bir dönemde yapılacak sevkiyetın tamamının teminat
altına alınmasına imkan vermesi bakımından uygulamada kolaylık sağlamaktadır. Bilgiler
tamamlanınca kati poliçe türüne dönüştürülür.
•

Abonman Poliçeler

Emtea poliçeleri sefer esasıyla düzenlenen poliçelerdir. Uygulamada sefer poliçelerinin yanı
sıra ‘abonman poliçelerine’ de rastlanır. Abonman poliçeleri, bir yıl içinde yapılacak bütün
taşımalar için teminat verildiğini gösteren bir ‘Abonman Sözleşmesine’ uygun olarak yapılırlar.
Abonman sözleşmesi, sigortalıyla sigortacı arasında, ya önceden belirlenen bir süre için, ya da
bir işle ilgili bütün seferlerin, sözleşmede belirtilen esaslar çerçevesinde ve belirtilen limite
kadar otomatik olarak teminat altına alındığını gösteren sözleşmedir. Bu özelliği dikkate
alındığında, aslında abonman sözleşmesi bir poliçe değildir. Her bir sevkiyatla ilgili poliçeler
bu sözleşmeye göre düzenlenirler. Bu poliçelerin moralitesi yüksek ve her sevkiyatla ilgili
bildirim yükümlülüğünü yerine getireceğine inanılan sigortalılara satılması uygundur.
Günümüzde yurt içinde yapılan sevkiyatların önceden belirlenen şartlar çerçevesinde
sigortalanmasına imkan veren bir başka poliçe türü ise ‘blok poliçe’ veya ‘tek primli poliçe’
olarak bilinen poliçedir. Bu poliçe ile sigortalının tüm yurt içi sevkiyatları teminat altına alınır.
Prim, poliçede belirtilen yıllık sigorta bedeli üzerinden peşin olarak tahakkuk ettirilir.
Sigortalının her sevkiyat için bildirimde bulunma mecburiyeti yoktur. Sadece belli periyotlarda
gerçekleşen sevkiyatları sigortacıya topluca bildirmekle yükümlüdür. Poliçede belirlenen vasıta
türü itibariyle belirlenen limite kadar bütün sevkiyatlar otomatik olarak teminat altındadır.
•

Kati Poliçeler

Sigortacının bilmek istediği hususların tümünün yükleme tarihinden önce bilinmesi halinde
düzenlenen poliçelerdir. Bu poliçeler direkt olarak tanzim edilebilecekleri gibi, önceden flotan
poliçe olarak düzenlenen poliçelerle ilgili bilgilerin netleşmesi sonucunda da düzenlenirler.
Emtea sigortalarında teminatlar, taşımanın yapılacağı araç türüne ve göre verilen teminatın
özelliğine göre; Tam Zıya Teminatı, Dar Teminat ve Geniş Teminat olmak üzere üçe ayrılır.
Bu teminatların kapsamı, kısaca ‘kloz’ denilen özel şartlarda belirlenmiştir.

14.2.1.3. Emtea Nakliyat Sigortası Genel Şartları
Ülkemizde yurt içi taşımacılığına konu edilen emtea sigortaları, 01.01.1953 tarihli ‘Emtea
Sigortası Genel Şartları’ çerçevesinde yapılmaktadır. Oldukça eski bir tarihi taşıyan bu genel
şartlara yıllar içinde ticaret hayatında yaşanan gelişmemeler yansıtılamamıştır. Bu nedenle
içerdiği hükümlerin uygulamada fazla bir yeri olmamaktadır. Bunu sonucu olarak söz konusu
genel şart, TTK ve Sigortacılık Kanunu’nda görülen şekil şartı olarak kalmıştır. Ayrıca
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kullanılan dilin eskiliği, anlaşılması konusunda bir dezavantaj olarak karşımıza çıkmaktadır.
Türk hukuku bakımından, her emtea poliçesinde, mevzuat gereği onaylı bir genel şartın
eklenmesi zorunlu olduğundan mevcut emtea sigortası genel şartlarının da kullanımı zorunlu
bir hal olarak karşımıza çıkmaktadır.
Emtea Nakliyat Sigortası Genel Şartları 28 maddeden oluşmaktadır.
Önemli maddeler şu şekilde özetlenebilir.
Madde 1. Teminat Maddesi
Hangi risklere karşı teminat verildiğinin açıklandığı bu maddede, aşağıda sayılan riskler
nedeniyle yüke gelebilecek zıya ve hasarların teminata dahil edildiği belirtilmiştir.
Maddeye göre;
•

Sigortalı malların fırtına, geminin batması veya karaya vurması veyahut kaya veya
sığlığa bindirmesi gibi haller neticesinde tamamen veya kısmen harap olması,

•

Oturma,

•

Çatışma,

•

Sabit, seyyar veya sabih bir cisme (buz dahil) çarpma,

•

Malın denize atılması,

•

Yangın ve infilak,

•

Kaptan ve gemi adamlannın barataryası,

•

Yükleme, aktarma veya boşaltma ameliyeleri esnasında bir veya birden çok dengin
düşmesi ve

•

Genel olarak deniz kaza ve tehlikelerinden gelebilecek her türlü zıya veya hasarlar

bu poliçe ile tesbit olunan şartlar dahilinde, sigortacıya ait olacaktır.
Madde 2. Harp İstisna Maddesi
Bu madde ile harp, harp niteliğindeki harekat, isyan ayaklanma, iç kargaşalık ve korsanlık
sonucu doğan zıya ve hasarlar teminat dışında tutulmuştur.
Savaş riskkeri bütün sigorta türlerinde istisna edilmiştir ve teminat altına alınamaz. Savaş
riskinin teminat altına alınabildiği tek sigorta türü nakliyat sigortalarıdır. Sadece deniz ve hava
yoluyla yapılan taşımacılık için taşınan mal ve taşıyan araç için savaş riski ek bir primle teminat
altına alınabilmektedir.
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Madde 3. Grev İstisna Maddesi
Grevcilerin, lokavt edilmiş işçilerin veyahut işçi kargaşalıklarına, karışıklıklara veya halk
hareketlerine iştirak eden kimselerin ika edecekleri zıya veya hasarlar sigortanın dışındadır.
Ancak bu riskler de ek bir prim teminat altına alınabilmektedir.
Madde 4 ve 6 . Diğer İstisna Maddesi
Sigorta, aksine sözleşme olmadıkça, aşağıdaki rizikoları temin etmez;
•

Yağmur suyu, ambar buğusu ve bundan ileri gelen yoğunlaşma,

•

Oksidasyon veya paslanma, kırılma, çalınma, mutad dışı akma; malın bünyesinde,
görünüşünde, renginde, tadında veya kokusunda değişme husule getiren her nevi
buharlaşma ve yayılma (Şu kadar ki hasar veya zıyalar sigorta edilen rizikolardan
birinin neticesinde ortaya çıkmış olsun)

Bu maddede sayılan haller ek bir sözleşmeye konu edilerek ve ek bir prim ödenerek teminata
dahil edilebilir.
Genel Şartların 6. maddesine göre, malların dağılıp saçılması, kızışması ve kuruması da
sigortalanmış bir riskin gerçekleşmesi sonucunda meydana gelmemişse teminat dışındadır.
Genel şartların 4. Maddesinin devamı niteliğinde olan bu maddede belirtilen riskler de ek bir
sözleşmeye konu edilerek ve ek bir prim ödenerek teminata altına alınabilir.
Madde 5. Mutlak İstisna Maddesi
Mutlak istisna maddesi olarak bilinen bu madde, kanun ve nizama aykırılık hallerinin,
sigortalının iyi niyet kurallarına aykırı hareketlerinin, ticari ve mali riskleri, malların kendi
kusur ve ayıplarından kaynaklanan risklerin ve sigortalının taşımayı bizzat yapması halinde
kaptan ve gemi adamlarının barataryalarının mutlak olarak sigorta kapsamı dışında kalacağını
belirtmektedir.
Maddeye göre aşağıdakı hallerin gerek doğrudan doğruya, gerek dolayısıyla doğuracağı zarar
ve kayıplar sigortaya dahi1 değildir:
•

Yasak veya gizli ticaret, kaçakçılık, emtianın ithal, ihraç veya transitine ilişkin kanun
ve nizamlara aykırılık,

•

İyi niyet kurallarına aykırı olarak hakikat hilafı beyan,

•

Sigorta akidinin veya sigortalının veyahut bunların adamlarının vekil veya
mümessillerinin fiil veya kusurları,

•

Sigorta hususi avarya dahil akdedilmiş olsa malların sevk ve naklinde, sebebi ne olursa
olsun vaki gecikmeler, karantina veya kışlama masrafları, yükleme veya boşaltma
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astarya ve sürasteryaları, kur ve rayiç farkları veya faiz kayıpları, teslim etmemekte
temerrüt veya geç teslim tazminatı., kardan mahrumiyet,
•

Malların zati ayıbına izafe olunabilecek her türlü avarya, zayiat, bozulma ve eksilmeler,

•

Malların gereği veçhile hazırlanmamış veya tertiplenmemiş olmasından veya ambalaj
kifayetsizliğinden ileri gelen ziya ve hasarlar,

•

Sıcaklığın ve atmosferik şartların tesirleri,

•

Mutad akma, fire ve aşınmalar

•

Fare, sıçan, kurt ve diğer haşaratın ika ettiği tahribat,

•

Sigortalının nakliyatı bizzat yaptığı veya adamlarına yaptırdığı takdirde, kaptanın ve
gemi adamlarının barataryasından, hile ve aldatmasından, ihmalinden,
ihtiyatsızlığından, ehliyetsizliğinden ileri gelen zıya ve hasarlar.

Genel Şartların takip eden maddelerinde sırasıyla; Tehlikeli, Zehirli veya Kötü Kokulu
Yüklerle Taşıma, Sigortalı Sefer ve Süresi, İyi Niyet, Sapma ve Yolculuğun (Seferin)
Değiştirilmesi, Sapma ve Yolculuğun Değiştirilmesi Durumunda Seferin Sona Ermesi, Risk
Gerçekleşsin veya Gerçekleşmesin Sigortanın Yaptırılma Tarihleri, Gemi Adının Bildirilmesi,
Teminatın Devam Etmesi Hali, Zararın Azaltılması, Bırakma Hali, Müşterek Avarya,
Güverteye Yükleme, Hususi Avarya Hariç ve Dahil Halleri, Muafiyet, Hasarın tespiti, Hasarlı
Malların Değeri, Zamanaşımı, sigorta Değeri, Halefiyet, Primin Ödenmesi ilgili durumlar ele
alınmakta ve son maddesinde ise genel şart hükümlerinin özel şartlarla değiştirilmesinin
mümkün olduğu belirtilmektedir.
28. maddeye göre özel şartların genel şartlara önceliği vardır. Ancak, poliçeye Genel Şartlara
ve TTK nun buyurucu hükümlerine aykırı özel şart konulamaz.

14.2.1.4. Özel Şartlar (İngiliz Enstitü Klozları)
Nakliyat sigortaları uluslararası nitelikte sigortalardır. İhracat ya da ithalata konu edilen
emteanın sigortasında, satış sözleşmesinin taraflarından biri yabancı olacağı için, gerek alıcı
gerekse satıcının uluslararası kabul görmüş bir sigorta teminatı üzerinde anlaşmaya varmaları
gerekir. Bu nedenle, duyulan ihtiyacı karşılamak üzere herkes tarafından bilinen ve kabul
edilen standart emtea özel şartları oluşturulmuştur.
I.

Elizabeth döneminde İngiltere’nin dünya denizleri üzerinde kurduğu üstünlük, bu
ülkenin nakliyat sigortacılığında söz sahibi olmasına neden olmuş; Londra
Sigortacılar Enstitüsü (Institute of London Underwriters) ve Birleşik Yük Komitesi
(Joint Cargo Committee) tarafından hazırlanan ‘İngiliz Enstitü Yük Klozları’
bütün dünyada en çok kullanılan özel şartlar haline gelmiştir. Bu klozlar dışında
‘Amerikan Klozları’ gibi başka klozların varlığından bahsetmek de mümkündür.
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Enstitü Kargo Klozları esas itibariyle üç değişik teminat vermektedir.
En çok kullanılan 1.1.1982 tarihli Enstitü Kargo Klozları, dar teminattan geniş teminata doğru;
•

Hususi Avaryalar Hariç (F.P.A.) - Institute Cargo Clause (C)

•

Hususi Avaryalar Dahil (W.A.) - Institute Cargo Clause (B)

•

Bütün Riskler (All Risks) - Institute Cargo Clause (A)

olarak sıralanmaktadır.
Her bir kloz, 8 bölümden, 19 klozdan ve bir nottan oluşmaktadır.
•

1.nci Bölümünde Teminat maddeleri (md. 1-3),

•

2.nci Bölümünde İstisna maddeleri(md. 4-7),

•

3.ncü Bölümünde Teminatın Devam Süresi (md. 8-10),

•

4.ncü Bölümünde Hasarlar (md.11-14),

•

5.nci Bölümünde Sigortanın Kimin Adına Yapılamayacağı (md. 15),

•

6.ncı Bölümümde Hasar Halinde Sigortalının Görevleri (md. 16-17),

•

7.nci Bölümünde Sigortalının Gerekli İhtimamı Göstermesi (md. 18),

•

8.nci Bölümünde ise Uygulama (md. 19)

ile ilgi hükümler yer almaktadır.
Söz konusu klozlar, sadece en dar teminat sağlayan Hususi Avaryalar Hariç (F.P.A.) - Institute
Cargo Clause (C) esas alınmak suretiyle, teminat ve istisna maddeleri açısından incelenecek,
daha sonra (B) ve (C) klozlarında bu maddelere nelerin ilave edilerek genişletildiği tetkik
edilecektir. Klozlar arasındaki farklılık sadece bu maddelerde ortaya çıkmakta olup, diğer
maddeler her üç kloz da da birbirinin aynısıdır.

14.2.1.4.1. Hususi Avaryalar Hariç (F.P.A.) - Institute Cargo Clause (C)
Daha önce ‘Hususi Avaryalar Hariç’ F.P.A (Free Particular Average) olarak adlandırılan bu
kloz ile ‘teminat maddesi’ kapsamında temin edilen riskler şu şekilde belirlenmiştir.
Buna göre, bu sigorta, belirtilen istisnalara tabi olmak üzere sigortalı emteanın;
•

Yangın ve infilak,
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•

Taşıyan geminin veya diğer deniztaşıtının oturması, karaya vurması, batması veya
alabora olması,

•

Kara taşıtının devrilmesi veya raydan çıkması,

•

Gemi, diğer deniz taşıtı veya kara taşıtının sudan başka bir nesneyle teması veya
çatması,

•

Sığınma limanında yükün boşaltılması,

•

Müşterek Avarya fedakarlığı sonunda emteanın uğradığı zararlar,

•

Malların denize atılması

sonucu uğrayacağı zararları temin eder.
Ayrıca;
•

Müşterek avarya iştirak payları da teminata dahil edilmiştir.

İstisnalar
Kloz teminat altına alınan bu risklere karşın çeşitli istisnalar getirmiştir. Teminat dışında kalan
‘İstisna Halleri’nin incelendiği bu bölümde;
•

Genel İstisnalar Klozu,

•

Denize ve Yüke Elverişli Olmama Hali İstisna Klozu,

•

Savaş Riskleri İstisna Klozu ve Grev Riskleri İstisna Klozu

yer almaktadır.
ICC (C) Genel İstisnalar Klozu ile teminat dışında bırakılan haller şunlardır;
•

Sigortalının bilerek [kasdî]
masraflar,

yaptığı harekete yüklenebilen zıya, hasar veya

•

Sigortalı şeyin olağan akması, ağırlık veya hacim kaybı ya da olağan aşınma ve
yıpranması,

•

Nedeni sigortalı şeyin ambalajlanma veya hazırlanmasında yetersizlik ya da
uygunsuzluk olan zıya, hasar veya masraflar,

•

Sigortalı şeyin gizli kusuru [zati aybı] veya niteliğinin neden olduğu zıya, hasar
veya masraflar,

•

Yakın nedeni gecikme olan zıya, hasar veya masraflar,
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•

Geminin donatanları, idarecileri, kiracıları veya işleticilerin ödeme gücünü
yitirmesi nedeniyle meydana gelen zararlar,

•

Her hangi bir kişi ya da kişilerin haksız fiili sonucu sigortalı şeye veya her hangi
bir parçasına bilerek verilen zararlar, yahut bilerek yok etmeleri, (Bu istisna
Institute Cargo Clauses [A] da yoktur.)

•

Atom veya nükleer parçalanma istisnası.

Denize ve Yüke Elverişli Olmama Hali İstisna Klozu
Taşıyan geminin denize elverişli ve yüke uygun olmamasından veya geminin, konteynerin veya
lift-vanın taşımaya uygun olmamasından doğan zararlar teminat dışıdır.
Kloz’a göre sigortalı, yükleme sırasında bu uygunluk hakkında bilgi sahibi değilse bu istisna
geçerli değildir.
Savaş İstisnası Klozu
Kloz ile savaş ve benzeri riskler istisna edilmektedir.Kloza göre;
•

Savaş, iç savaş, ihtilal, ayaklanma, isyan ya da bunların neden olduğu kargaşalık
veya savaşan bir güç tarafından ya da bu güce karşı yapılan bir düşmanca hareket,
zorla tutma, el koyma, tutuklama, engelleme veya alıkoyma (korsanlık hariç), terk
edilmiş mayın, torpil, bomba veya diğer terk edilmiş savaş silahları nedeniyle yüke
gelebilecek hasarlar teminat dışıdır. Ancak, istendiğinde ayrı bir poliçe ve bu
poliçeye eklenen özel klozlarla teminat altına alınabilir.

Grev İstisnası Klozu
Kloz ile grev, iş ve iş kargaşalarına ait riskler istisna edilmektedir. Kloza göre;
•

Grevcilerin, lokavt edilmiş işçilerin veya iş karışıklıkları, kargaşalık veya halk
hareketlerine katılan kişilerin neden olduğu hasarlar, grev, lokavt, iş karışıklıkları,
kargaşalık veya halk hareketleri olarak sayılan eylemlerden doğan hasarlar ile,

•

Terörist veya politik güdü ile hareket eden herhangi bir kişinin neden olduğu
hasarlar teminat dışıdır.

Ancak, istendiğinde ayrı bir poliçe ve bu poliçeye eklenen özel klozlarla teminat altına
alınabilir.
ICC (C) Klozunun teminat maddesinin genişletilmesi ile ICC (B) Klozuna ulaşılmıştır.
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14.2.1.4.2. Hususi Avaryalar Dahil (W.A.) - Institute Cargo Clause (B)
Daha önce ‘Hususi Avaryalar Dahil’ W.A. (With Average) olarak bilinen bu klozda, ICC (C)
klozunun teminat maddesi, bazı risklerin ilavesi ile genişletilmiştir.
ICC (C) klozunun teminat maddesinde yer alan mevcut risklere ek olarak aşağıdakiler de sigorta
kapsamına alınmıştır.
•

Deprem, yanardağ, püskürmesi veya yıldırım,

•

Denize mal atılması ve dalgalar tarafından denize sürüklenme,

•

Gemi, diğer deniz taşıtı ambarına, kara taşıtına, konteynır , liftvan veya depolama
yerine deniz, göl veya ırmak suyunun girmesi,

•

Herhangi bir kolinin yüklenme veya boşaltma sırasında düşmesi ya da güverteden
aşarken kaybolması nedeniyle tam zıyaı.

Son maddede ‘kolinin tamamen zıyaı’ anlatılmaktadır. Maddeye göre yükleme ve boşaltma
anında düşen parçanın tamamen zarar görmesi şartı aranmaktadır. Düşen parça kısmen zarar
görürse, bu durum teminata dahil değildir.

14.2.1.4.3. Bütün Riskler (All Risks) - Institute Cargo Clause (A)
Bu kloza göre sigorta kapsamına dâhil edilen riskler [C] ve [B] deki gibi tek tek sayılarak değil
‘Bütün Riskler Dâhil’ All Risks terimiyle belirlenmiştir.
Böylece sigortalı malın, istisna bölümünde belirtilen risk ve olgular dışında karşılaşacağı bütün
riskler [all risks] nedeniyle uğradığı zıya veya hasarlar sigorta kapsamına dâhil edilmektedir.
Institute Cargo Clauses [C] ve [B] klozları ile yapılan sigortada, sigortalı zıya veya hasar talep
ettiğinde, bu zararın hangi riziko ile ilişkili olduğunu kanıtlamak zorundadır. Kısaca ispat yükü
sigortalının üzerindedir. Institute Cargo Clauses [A] da bu yük sigortacının üzerindedir. Bir
başka deyişle sigortacı zıya veya hasarın sigorta kapsamında olmadığını kanıtlamak zorundadır.
Institute Cargo Clauses [C] ve [B] klozları esasen sadece deniz tehlikelerinin gerçekleşmesi
sonucu ortaya çıkan hasarları temin ederken; günümüzde en çok kullanılan All Risk klozu ile
‘ticari riskler’ olarak adlandırabileceğimiz çalınma, kırılma gibi ticari emteanın sadece deniz
aracı üzerindeyken değil de, karadayken de karşılaşabileceği pek çok risk teminat altına
alınmıştır.
1950’li yıllarda düzenlenen nakliyat poliçelerinde, malın cinsine göre ihtiyaç duyulan risklere
karşı istenilen teminatlar WA teminatına ilave edilmekteydi. ‘WA artı Çalınma’ teminatı gibi
düzenlenen poliçeler, daha sonra poliçe sayısının artması nedeniyle, ticari risklerin de ana
teminata eklenmesi sonucu ‘All Risk’ teminatına dönüştürülmüştür.
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ICC (A) Kloz ile; malın teslimedilememesi, kısmen veya tamamen çalınması, kırılma, ezilme,
akma, lekelenme, yağmur suyu, tatlı su ve deniz suyu, ambar buğusu ya da terlemesi, ıslanma,
diğer yüklerle temas, kanca ve sapan riskleri gibiistisna maddelerinde sayılmayan tüm
risklerteminata dahil edilmiştir. Bu yolun seçilmesinde başka bir neden de ‘yakın sebep’
prensibinin nakliyat sigortalarındaki yeridir. Örmeğin WA teminatı tatlı su riskini içermez.
Ancak gemi çarpışır ve bu nedenle emtea başka bir gemiye aktarılırken yağmur suyu ile
ıslanırsa bu ıslanmanın yakın sebebi çarpışma olduğundan sigortacı bu hasarı ödemek
zorundadır. Bu durumu göz önüne alan sigortacılar, primini almak suretiyle bu riskleri de All
Risks Teminatı içinde sigortalamayı tercih etmişlerdir.
Diğer (C) ve (B) klozunda istisna edilen riskler dışında kalan riskler, Bütün Riskler ‘All Risks’
esasıyla teminat altına alınarak teminat çok genişletilmiştir
Ayrıca, (C) ve (B) klozunun genel istisna maddesinde yer alan ‘Her hangi bir kişi ya da kişilerin
haksız fiili sonucu sigortalı şeye veya her hangi bir parçasına bilerek verilen zararlar, yahut
bilerek yok etmeleri’ hali bu klozda istisnalardan çıkarılarak teminata dahil edilmiştir.
Klozların sonunda yer alan Not’a göre; sigortalının bu sigorta kapsamında ‘teminat devam
eder’ hükmünden yararlanabilmesi için, ilgili bir olayı haber alır almaz derhal sigortacılara
bildirme yükümlülüğü getirilmiştir.
Her üç emtea klozunda yer alan hükmi tam zıya nedeniyle ortaya çıkacak ‘terk’ konusu üzerinde
durmak gerekir.
Madde hükmüne göre Tam zıyaın kaçınılmaz olması veya yükün kurtarılma, yenilenme ve
varma yerine gönderilme masraflarının varma yerindeki değerini aşması hallerinde ‘hükmi
tam zıya’ vardır. Bu iki durumdan birinin gerçekleşmesi halinde taşınan yükün hükmi tam
zıyaına gidilmekte ve mal sigortacıya terk edilmektedir. Ağır bir şekilde hasarlanarak ekonomik
değerini kaybeden malın sigortalı tarafından teslim alınıp eski hale getirilmesi daha fazla
masrafı gerektireceğinden, sigortalı hasar tazminatını aldıktan sonra malı sigortacıya terk eder.
Sigortacı terk edilen malın mülkiyetini devralırsa o da ilave bir zarara uğratacağı için
çoğunlukla bırakma hakkını kullanıp malın mülkiyetini devralmaz. Bu durumda mal sahipsiz
olur ve kıyasen devlet mülkiyetine geçer. Uygulamada bu şekilde birikmiş mallar devlet eliyle
satılarak değerlendirilir.
Son olarak dikkat edilmesi gerekli bir husus, klozların son maddesinde yer almaktadır.
Maddeye göre bu sigortanın İngiliz hukukuna tabi olacağı belirtilmiştir. Oysa, kabotaj
taşımacılığına konu edilen poliçelerle ilgili ihtilafların çözümünde İngiliz hükümlerinin
uygulanmasına yer yoktur. Bu nedenle, bu maddenin kabotaj poliçelerinde iptali gerekir.

14.2.2. Tekne Sigortaları
Deniz, göl veya nehirlerde çalışan ve herhangi bir yükü taşıyan veya yolcu taşıma veya gemi
çekme gibi bir hizmeti gören, yüzen her türlü araca ‘Tekne’ denilmektedir.
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Tekne sigortaları bu araçların ve makinelerinin denizde karşılaşabilecekleri risklere karşı
teminat veren sigorta türleridir. Tekne, Türk hukukunda ‘taşınmaz mal’ olarak kabul edilir ve
‘Gemi Siciline’ kaydedilir.
TTK’una göre; tahsis edildiği amaç, suda hareket etmesini gerektiren, yüzme özelliği bulunan
ve pek küçük olmayan her araç, kendiliğinden hareket etmesi imkânı bulunmasa da, ‘gemi’
sayılır.
Suda ekonomik menfaat sağlama amacına tahsis edilen veya fiilen böyle bir amaç için
kullanılan her gemi, kimin tarafından ve kimin adına veya hesabına kullanılırsa kullanılsın
‘ticaret gemisi’ sayılır.
Denize, yola ve yüke elverişli gemi
•

Gövde, genel donatım, makine, kazan gibi esas kısımları bakımından, yolculuğun
yapılacağı sudan ileri gelen (tamamıyla anormal tehlikeler hariç) tehlikelere karşı
koyabilecek bir gemi ‘denize elverişli’ sayılır.

•

Denize elverişli olan gemi, teşkilatı, yükleme durumu, yakıtı, kumanyası, gemi
adamlarının yeterliği ve sayısı bakımından, (tamamıyla anormal tehlikeler hariç)
yapacağı yolculuğun tehlikelerine karşı koyabilmek için gerekli niteliklere sahip
bulunduğu takdirde ‘yola elverişli’ sayılır.

•

Soğutma tesisatı da dâhil olmak üzere, eşya taşımada kullanılan kısımları eşyanın
kabulüne, taşınmasına ve muhafazasına elverişli olan bir gemi ‘yüke elverişli’
sayılır.

Yapılış tarzları ve kullanım amaçlarına göre çeşitlilik gösteren gemilerin gövdeleri ve
makineleri tekne sigortalarının konusunu teşkil etmektedir.
Teknelerin sigortalanabilmesi için, yukarıda belirtilen elverişlilik şartlatını taşıması gereklidir.
Geminin belli standartlara uygun olup olmadığı veya belli periyotlarda gerekli bakımların
yapılıp yapılmadığını tespit etmek üzere, birer akreditasyon kurumu niteliğini taşıyan ‘Klas
(Sınıflandırma) Kuruluşları’ oluştutrulmuştur. Geminin belirli standartlara uygun olduğunun
belirlenmesi için bir klas kuruluşuna bağlı olması, sigortalanabilmesi ve primin tespiti açısından
önemlidir.
Diğer taraftan, yük sigortacıları da, teminat verdikleri yükün klas kuruluşu tarafından kabul
edilmiş gemilerde taşınmasını isterler. Bu durum, Enstitü Emtea Klozlarında belirtilmiştir.
Dünyada belli başlı klas kuruluşları şunlardır;
•

LR Lloyd’s Register of Shipping - İngiltere

•

BV Bureau Veritas - Fransa

•

GL Germanicher Lloyd - Almanya
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•

NK Nippon Kaiji Kyokai - Japonya

•

DNV Det Norske Veritas - Norveç

•

RI Registro Italiano – İtalya

Ülkemizde bu alanda vakıf olarak faaliyet gösteren ‘TL Türk Loydu’ da uluslararası klasman
kuruluşları arasında yer almaktadır.
Tekne sigortaları, her türlü deniz aracının deniz tehlikeleri nedeniyle uğrayabilecekleri
hasarlara karşı teminat sağlamaktadır. Ancak, deniz vasıtalarının inşası ve denize indirilmeleri
sırasında meydana gelmesi muhtemel hasarlar da, tekne sigortaları kapsamında
değerlendirilmektedir.
Ülkemizde Gemi veya Diğer Deniz ve Göl Araçları için 01.08.1996 tarihinde yürürlüğe giren
‘Tekne Sigortası Genel Şartları’ mevcuttur.
Ayrıca özel şart olarak, Londra Sigortacılar Enstitüsü Tekne Klozları kullanılmaktadır. Bu
klozlar dışında, uygulamada birbirinden farklı risklere karşı teminat veren, Norveç, Amerikan,
Alman, Hollanda Tekne KLozları da kullanılabilmektedir.

14.2.2.1. Türk Tekne Sigortası Genel Şartları
Uluslararası piyasalarda geniş uygulama alanı bulan ve tartışılmaz üstünlüğü olan İngiliz
Enstitü Tekne (ITCH) Klozları ile tutarlılığın sağlanması amacıyla hazırlanan Tekne Poliçesi
Genel Şartları 1.8.1996 tarihinde yürürlüğe sokulmuştur.
Genel Şartlar; A, B, ve C ana başlığı altında üç bölüm ve 16 maddeden oluşmuştur. Burada
sadece A başlığı altında yer alan Sigortanın Konusu, Sınıf (Klas) Belgesi, Teminatın Kapsamı,
Sigorta Değeri ve Aşkın ve Eksik Sigorta Konuları üzerinde durulacaktır.
Sigortanın Konusu
Bu sigorta, poliçede belirtilen süre içinde gemi veya diğer deniz ve göl araçları ya da bunlara
ilişkin diğer sigorta ettirilebilir menfaatlerin maruz kalabileceği rizikoları, poliçede belirlenen
koşullara bağlı olarak güvence altına alır. Bu maddede yer alan ''gemi veya diğer deniz ve göl
araçlan'' terimi, yük ve yolcu gemilerini kapsar. Ancak sigortacı kabul ettiği takdirde, ahşap
veya beton yahut bunların karışımından yapılmış tekneler, yelkenli tekneler, tenezzüh tekneleri,
yat ve kotralar, hizmet motorları, balıkçı gemi ve tekneleri, römorkör, duba, şat ve layterler,
yüzer havuz, şahmerdan ve vinçler, yüzer lokanta, deniz motosikletleri gibi deniz ve göl araçlan
''gemi veya diğer deniz ve göl araçları'' terimi kapsamında sayılır.
Sınıf (Klas) Belgesi
Aksi kararlaştırılmadıkça, sigorta konusu gemi veya diğer deniz ve göl araçları, sınıflama
kurumları (klas müesseseleri) tarafından verilmiş sınıf belgesine sahip olmalı ve bu belge
sigorta süresi içinde geçerliliğini korumalıdır. Sınıflama kurumları tarafından verilmiş sınıf
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belgesine sahip olmayan gemi ve diğer deniz ve göl araçlarının sigorta konusu olabilmesi için
yürürlükteki ilgili mevzuat hükümlerine göre inşa edilmiş olmaları zorunludur.
Sigorta Teminatının Kapsamı
Bu sigorta, rizikonun gerçekleşmesi sonucu gemi veya diğer deniz ve göl araçlarının yahut
bunlara ilişkin diğer menfaatlerin uğrayacağı ziya ve hasarı, ayrıca teminata dahil edilmişse
sorumluluk tazminatını, yahut bunlarla ilgili masrafları kapsar. Ziya veya hasar yahut
sorumluluk tazminat ile bunlara ilişkin masrafların kapsam ve içeriği, teminata dahil ve istisna
edilen rizikolar, bu poliçeye eklenen özel şartlarla belirlenir.
Görüldüğü gibi maddenin birinci bölümünde sorumluluk risklerinin teminata dahil
edilebileceği belirtilmiş, ancak; Müşterek Avarya, Kurtarma, Dava ve Say Masrafları ile Çatma
konularına değinilmemiştir.
Sigorta Değeri
Taraflar başka bir esas kararlaştırmamışlarsa, gemi veya diğer deniz ve göl açlarının sigorta
değeri, rizikonun başladığı andaki değerdir. Aksi kararlaştırılmadıkça, yakıt, kumanya ve
levazım, gemi adamlarının ücretleri, sigorta ücreti bu değere dahil değildir.
Aşkın ve Eksik Sigorta
Sigorta bedeli sigorta değerini aşamaz, aşan kısım varsa geçersizdir. Sigorta bedeli sigorta
değerinden az ise tazminat sigorta bedeli ile sigorta değeri arasındaki orana göre ödenir.
Ülkemiz tekne sigortacılığında da ağırlıklı olarak, tartışılmaz üstünlüğü olan İngiliz Enstitü
Tekne (ITCH) Klozları kullanıldığı için Genel Şartlarla ilgili olarak bu bilgilerle yetinilecektir.

14.2.2.2. Özel Şartlar (İngiliz Enstitü Klozları)
Özel tekne klozlarının tarihçesi oldukça eskidir. İngiliz sigorta piyasası, Lloyd’s ve Sigorta
Şirketleri olmak üzere ikiye ayrılmıştır. Bu iki piyasada Lloyd’sve sigorta şirketleri tarafından
ayrı ayrı teminatlar verildiğinden, uygulamada birlik sağlamak üzere Lloyd’s ve şirketler
birleşerek iki komite kurmuşlardır. Bu Komiteler ‘Birleşik Tekne Komitesi’ (Joint Hull
Committee) ve ‘Birleşik Yük Komitesi’ (Joint Cargo Committee) dir. Bu komiteler, Londra
Sigortacılar Enstitüsü (Institute of London Underwriters) ile birlikte Enstitü Emtea ve Enstitü
Yük ve Klozlarını hazırlamışlardır. Tekne sigortacılığında ilk kloz uygulaması 1952 yılında
yapılmış, 1959, 1969, 1970 yıllarında yapılan değişikliklerden sonra 1983 yılında kloz
bugünkü halini almıştır. Daha sonra 1995 yılında da bir değişiklik yapılmış olmasına rağmen,
uygulamada 1983 tarihli kloz kullanılmaktadır. Tekne klozları müddet (zaman) esasına bağlı
olarak düzenlenmiş olmakla birlikte, nadiren de olsa sefer esaslı olarak da düzenlenebilirler.
En geniş teminatı veren kloz ‘Enstitü Tekne Zaman (Institute Time Clauses Hulls-ITCH)
Klozudur’. Bunun yanısıra çok dar bir teminat veren ‘Tam Zıya (Total Loss Only TLO)
Klozunun’ varlığından bahsetmek de mümkündür.
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Bundan sonraki bölümde Enstitü Tekne zaman klozu önemli maddeleri bakımından ele alınarak
incelenecektir.

14.2.2.2.1. Institute Time Clauses Hulls 1.10.1983
Enstitü Tekne Zaman Klozu, 26 ara klozdan oluşmaktadır.
Kloz, daha önce denizin kendisine özgü riskleriyle ilgili bölümde belirtilen risklere karşı
teminat vermektedir. Aşağıda sayılan riskler, Deniz Nakliyat Sigortalarının kendisine özgü
risklerini oluşturmaktadır.
•

Tam Zıya ve Hususi Avarya (Kısmi Hasarlar)

•

Müşterek Avarya

•

Kurtarma ve Yardım-Dava ve Say

•

Çatışma Sorumluluğu

Nakliyat sigortalarının en önemli özelliği sigortacının sorumluluğunun poliçede gösterilen
sigorta bedeli ile sınırlı olmamasıdır. Yukarıda sayılan hususların her biri için sigortacının
sorumluluğu sigorta bedeli ile sınırlıdır. Tekne sigortalarında bu hususların her biri için aynı
anda ayrı ayrı teminat verilmekte, emtea sigortalarında ise, çatışma sorumluluğu dışındaki üç
risk ayrı ayrı teminat altına alınmaktadır.
Buna göre, 10 milyon liralık teminat sağlayan bir tekne poliçesi; olağanüstü bir durumun ortaya
çıkması halinde, yukarıda sayılan her bir teminat için 10 milyon lira olmak üzere toplam 40
milyon liraya kadar teminat vermektedir. Örneğin, gemi bir başka gemiye çarpar, sonra karaya
oturur, daha sonra kurtarma için masraf yapılır ve kurtarma esnasında gemi batarsa, sigortacı
her bir risk için ayrı ayrı sorumlu olacaktır. Teorik olarak böyle bir durumun ortaya çıkması
olanak dışı olsa bile, sigortacının poliçede belirtilen bedelin üzerinde tazminat ödeyeceği de bir
gerçektir.
Klozun önemli maddeleri sırasıyla ele alınacaktır.
Kloz 1. Seyrüsefer
Bu madde, geminin hangi seyir sahasında ve hangi hallerde teminat altında olduğunu gösterir.
Seyir sahası bu kloz ile sınırlandırılabilir. Bazı Türk poliçelerinde bu saha ‘Türk Kara Suları’
olarak sınırlandırılmıştır. Bu durumda teminat sadece Türk karasularında geçerli olur. Kara
suları 6 millik bir deniz şeridini ifade etmekte olup bu sahanın dışına çıkılması halinde teminat
geçerli olmayacaktır.
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Kloz 6. Teminat Kapsamı
Bu klozda teminata dâhil edilen riskler sayılmaktadır. Maddeye göre;
•

Sefer yapılabilen deniz, göl veya nehir sularından kaynaklanan riskler,

•

Yangın ve infilak,

•

Gemi dışındaki kişilerin şiddet kullanarak yaptıkları hırsızlıklar,

•

Denize mal atma,

•

Korsanlık,

•

Uçak veya benzeri araçlarla çatışma, liman veya rıhtımlarla, kara taşıtları, havuz veya
liman tesisleriyle temas,

•

Deprem, yanardağ patlaması ve yıldırım,

•

Yükleme, boşaltma, yük aktarma veya yakıt alma,

•

Kazanların patlaması, şaftın kırılması veya tekne veya makinenin gizli kusuru,

•

Zabitan, tayfa ve pilotların kusuru,

•

Tamircilerin, kiracıların kusurları,

•

Zabitan ve gemi adamlarının isyanı neticesinde

gemide meydana gelen zararlar teminata dahil edilmiştir.
Kloz 8. Çatışma Sorumluluğu Klozu
Sorumluluk teminatı sağlayan ve ¾ Running Down Clause olarak bilinen bu kloz gereği,
çatma sonunda karşı gemide ve taşıdığı malda meydana gelen zarar, çatan geminin sigorta
bedelinin ¾ ü ile sınırlı olmak üzere teminat altına alınmıştır. Artan ¼ lük kısım donatanın
üzerinde kalacaktır. ¼ lük bu kısım donatanların üye olduğu P. and I. Clup tarafından teminat
altına alınabilir. Çatışma sorumluluğu klozu ile istenildiği takdirde 4/4 oranında teminat
verilebilir.
Kloz 9. Kardeş Gemi Klozu
Bu kloz gereği, donatana ait birden çok gemi sigorta edildiğinde her gemi bir başka donatana
aitmiş gibi işlem yapılır.
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Kloz 11. Müşterek Avarya ve Kurtarma Klozu
Kloz, Müşterek Avarya iştirak payına ve kurtarma masraflarına ilişkin dispecin ne şekilde
yapılacağını açıklamaktadır. Bu konu daha önceki bölümde ele alındığı için ayrıca üzerinde
durulmayacaktır.
Kloz 13. Sigortalını Vazifeleri - Dava ve Say
Kloz, daha önce ele alındığı gibi, sigortalı ve adamlarının hasarı azaltmak için yaptıkları makul
masrafların teminata dâhil olduğunu belirtmektedir.
Kloz 19. Hükmi Tam Zıya
Geminin ağır hasara uğraması sonucu ‘tamire değmez gemi’ haline gelmesi durumunda, hükmi
tam zıya uygulaması yapılabileceği belirtilmektedir. Uygulamada hasar miktarının geminin
değerinin 3/4ünü geçmesi halinde hükmi tam zıya halinin ortaya çıktığı kabul edilir.
Kloz, böyle bir yüzde koymamakla birlikte, kurtarma ve tamir masraflarının sigorta bedelini
aşması halinde hükmi tam zıya halinin ortaya çıkacağını belirtmektedir.
23, 24, 25, ve 26. Klozlar, sırasıyla Harp, Grev ve Kargaşalık, Kötü Niyet ile Nükleer Risk
istisnaları ile ilgilidir.
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Uygulamalar
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Uygulama Soruları
1)

Nakliyat Sigortalarının işlevi ve önemini açıklayın.

2)

Nakliyat Sigortalarının alanına giren sigorta türleri nelerdir?

3)
Emtea Nakliyat Sigortası genel şartlarına göre teminat altına alınan riskler nelerdir?
Sayın.
4)
Emtea Nakliyat Sigortası genel şartlarına göre teminat altına alınamayan riskler
nelerdir? Sayın.
5)

(A), (B), (C) Enstitü Yük Klozlarını teminat maddesi açısından karşılaştırın.

6)

(A) ve (B) Enstitü Yük Klozlarında istisna edilen haller nelerdir?

7)

Belli başlı klas kuruluşlarına örnek verin.

8)

Denize, yola ve yüke elverişli gemi olma hallerini açıklayın.

9)

Türk Tekne Sigortası Genel Şartlarında belirtilen teminat kapsamını açıklayın.

10)

Enstitü Tekne Zaman Klozunun teminat kapsamını açıklayın.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde, nakliyat sigortalarına konu olabilecek sigorta türlerini belirledikten sonra,
özellikle denizyoluyla yapılan nakliyatı konu alan emtea ve tekne sigortaları üzerinde durduk.
Bu çerçevede, önce Emtea Nakliyat Sigortalarıyla ilgili olarak,
•

Emtea Nakliyat Sigortaları Poliçe Türlerini

•

Emtea Sigortası Genel Şartlarını ve

•

Özel Şartları (İngiliz Enstitü Klozları)

•

Hususi Avaryalar Hariç (F.P.A.) - Institute Cargo Clause (C)

•

Hususi Avaryalar Dahil (W.A.) - Institute Cargo Clause (B)

•

Bütün Riskler (All Risks) - Institute Cargo Clause (A)

alt ayırımında ele alarak inceledik.
Daha sonra Tekne Sigortasıyla ilgili olarak
•

Türk Tekne Sigortası Genel Şartlarını ve

•

Özel Şartları (İngiliz Enstitü Klozları-Institute Time Clauses Hulls)

önemli maddeleri ve klozları açısından değerlendirdik.
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Bölüm Soruları
1) Tanzim edilecek poliçede yer alması gereken bilgilerin bazılarının bilinmesi, buna
karşın eksik bilgilerin mevcut olduğu hallerde düzenlenen poliçe aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Paket poliçe
B) Flotan poliçe
C) Filo poliçesi
D) Abonman poliçesi
E) Kati poliçe

2) Nakliyat Emtea Sigortası Genel şartlatına göre aşağıdaki risklerden hangisi aksine
sözleşme ile teminat altına alınabilir?
A) Yasak veya gizli ticaret, kaçakçılık
B) İyi niyet kurallarına aykırı olarak hakikat hilafı beyan
C) Fare, sıçan, kurt ve diğer haşaratın ika ettiği tahribat
D Sigortalının veyahut adamlarının fiil veya kusurları
E) Yağmur suyu, ambar buğusu ve bundan ileri gelen yoğunlaşma

3)
Institute Cargo Clause (B) klozuna, (C) klozunda yer almayan aşağıdaki
risklerden hangisi teminata dahil edilmiştir?
A)

Yangın ve infilak

B)

Kara taşıtının devrilmesi

C)

Malların denize sürüklenmesi

D)

Malların denize atılması

E)

Müşterek avarya iştirak payı
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4)
yer almaz?

Aşağıdaki genel istisna hallerinden hangisi Institute Cargo Clause (A) klozunda

A) Ambalaj yetersizliği
B) Malın kendi kusur ve bünyesinden doğan hasarlar
C) Nükleer hasarlar
D) Kişi veya kişilerin malı kasten hasara uğratmaları veya yok etmeleri
E) Malın mutad firesi ve ağırlık kayıpları

5) Aşağıdakilerden hangisi uluslararası klas kuruluşları arasında yer almaz?
A) Lloyd’s Agent
B) Bureau Veritas
C) Germanicher Lloyd
D) Nippon Kaiji Kyokai
E) Türk Loydu

Cevap Anahtarı:
1)B

2)E 3)C 4)D

5)A
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KAYNAKÇA
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