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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

Sigorta dünyada nasıl ortaya çıkmıştır?

2)

Türkiye’de sigortacılık nasıl ortaya çıkmıştır?
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Sigortacılık
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Riziko

•

Büyük Sayılar Kanunu
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1. SİGORTANIN TARİHİ
Bugünkü uygulamaya pek benzemese de sigortanın başlangıcına MÖ 4500 yıllarında
Mısır’da rastlanmaktadır. Mısır’da bazı esnaf gruplarının bir sandık meydana getirerek
içlerinden ölenlerin ailesine bu sandıktan para yardımı yaptıklarını görmekteyiz. Ve yine MÖ
2250 yıllarında Babil’de kervan tüccarlarına borç veren sermayedarların kervanların soyulması
hâlinde borçlarını sildiklerini yani bir nevi sigorta uygulaması yaptıklarını araştırmacılar ifade
etmektedirler.
Deniz ticaretinin başlangıç noktasının Akdeniz olması ve Akdeniz’in çok eskilerden bu
yana ticaret yolu olarak kullanılması nedenleriyle burada ticaretin yanında sigortanın da yer
aldığını anlamaktayız. Başlangıçta tüccarların malları ile birlikte yolculuğa çıkması ve fırtına
ya da başka bir tehlike yüzünden geminin kurtulması için malların denize atılması ilk olarak
uygulanan yöntemlerdendi. Ancak hiçbir tüccar, kendi malının denize atılmasını arzu etmezdi.
Bu yüzden denize atılan mallardan dolayı uğranılacak zararın gemi ve diğer yükler arasında
paylaşılması, zaman içinde kural hâline geldi. Daha sonraları deniz ticareti ve deniz sigortaları
gelişerek ilk defa 1435 yılında Barselona Kanunu’nda deniz sigortalarına ilişkin hükümler yer
aldı. Bu tarihi 1468 yılında Venedik’te çıkarılan bir başka kanun izlemiştir ki o da ihtilaf hâlinde
mahkeme yerini belirtmekte idi. Sigortacılık İngiltere’de çok daha gelişmiş olmasına karşın,
sigortaya ilişkin kanunlar orada 1600 yılında çıkarılmaya başlanmıştır.
İlk sigorta poliçesinin 1347 yılında İtalya’nın Cenova limanından hareket eden “Santa
Clara” adlı geminin taşıdığı yükü sigortalamak için kesildiğini görmekteyiz.
İlk sigorta şirketinin de yine 1424 yılında İtalya’da Cenova’da kurulmuş olması, bize
Akdeniz’in ticaret ve sigorta alanlarında öncü olduğunu göstermektedir.
İtalya’da ki bu gelişmelerden sonra tekne ve hamulenin sigortalanması fikri kaptan,
tayfa ve yolcuların da sigortalanabilir olması görüşünü doğurmuş ve böylelikle de hayat
sigortası uygulanmaya başlanmıştır.
Bu arada sigortacılık tarihinde önemli bir yeri olan, 1666 yılında Londra’da meydana
gelip de dört gün devam eden ve 13.000 ev ile 100 kilisenin yanmasına sebep olan yangın
yalnızca İngiltere’de değil dünyada da yankı uyandırmış ve insanların korunması, hem
canlarının hem de mallarının korunması fikri, sigortacılığın gelişmesinde faydalı olmuştur. Bir
yıl sonra İngiltere’de “yangın bürosu” kurulmuş ve 1684 yılında da ilk yangın sigorta şirketi
kurularak sigortacılık konusunda faaliyete başlamıştır.
Daha sonra yine İngiltere’de 1720’de ilk nakliyat sigorta şirketleri “London Assurance”
ve “Royal Exchange Assurance”faaliyete başlamıştır.
Deniz sigortacılığındaki en önemli gelişmelerden biri de XVII. yüzyılın ikinci yarısında
Londra’da Edward T.Lloyd’a ait bir kahvede meydana gelmiş ve bu kahvenin müşterileri olan
gemici, banker, tüccar ve diğerleri burayı deniz sigortası ile ilgili bir bilgi alışveriş merkezi
hâline getirmişlerdir. Lloyd’un ölümünden sonrada bu kahve, 1871 yılında bir kurum hâline
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dönüştürülmüştür ki bugün Londra’da Lloyd denilen dev sigorta kurumu böylelikle doğmuştur.
Lloyd, bir sigorta şirketi değil, ancak sigorta teminatı veren kişilerin meydana getirdiği bir
merkez durumundadır.
Çok uzun yıllardan beri İngiltere, dünya nakliyat ve reasürans piyasasının merkezi
olmaya devam etmekte vebu alandaki önemini ve etkinliğini hiç yitirmemektedir. Bugün dünya
sigortacılarının hemen hepsi tarafından kabul edilip uygulamada da kullanılan nakliyat
sigortalarına ilişkin kuralların tümü İngiliz sigortacıları tarafından hazırlanmaktadır. Örneğin;
tekne sigortalarına ait prensip ve kuralları düzenleyen “Joint Hull Understanding” vehem tekne
hem de emtia sigortaları için uygulanan harp fiyatları da yine Londra’daki “War Rating
Committee” tarafından saptanmakta ve bütün ülkeler tarafından kabul edilmektedir.
Ayrıca bugün yine Londra Sigortacılar Birliği tarafından hazırlanmış bulunan tekne ve
emtia ile ilgili İngilizce klozlar, dünya uygulamasında ve de yurdumuzda İngilizce metin olarak
kullanılmaktadır.

1.1. Türkiye’de Sigortacılık
Türkiye’de, 19.yüzyılın ikinci yarısından önce sigortacılıktan söz etmek pek mümkün
değildir. Bazı Anadolu köylerinde, bu tarihten önce gereksinme hâlinde yardım sağlamak ve
halkın uğrayacağı zararı karşılamak amaçlarıyla sendikalar kurulduğu, esnaf kuruluşlarının
ölüm ve hastalık durumlarında üyelerine yardım amacıyla örgütlendikleri bilinmekteyse de
bunlar gerçek anlamda sigorta olmayıp güvenlik, yardımlaşma, sosyal dayanışma düşüncesi ile
oluşturulmuş kuruluşlardı. Bunlar da birkaç köye özgü kalmış, Anadolu’ ya yayılarak bir
gelişme gösterememişlerdi.
Avrupa’daki sigorta konusunda kaydedilen önemli gelişmelere karşın, Osmanlı
toplumunun sosyal özellikleri dinî ortamı, mali düzeni, mali düzendeki gelişimi engelliyordu.
19. yüzyılın ikinci yarısında meydana gelen yangınlar ve bunların sonucunda uğranılan büyük
hasarlar, sigorta hakkındaki olumsuz düşünceler üzerinde az da olsa etkili oldu ve sigortanın
doğmasını sağladı.
Ülkemizde sigortaya karşı ilgi, 1870 yılında Beyoğlu’nda meydana gelen büyük bir
yangından sonra başlamıştır. Daha sonra 1872 yılında üç İngiliz sigorta şirketi,
“Sun”,”Northern” ve “North British” Türkiye’de acente olarak sigortacılığa başlamış bunları
Fransız ve Almanlar izlemiştir. 1890 yılında, yurdumuzda bu tarzda faaliyet gösteren
acentelerin sayısı on beş kadardı. Bu şirketler, kendi ülkeleri tarafından yönlendiriliyor ve
bunların poliçeleri de kendi lisanları ile tanzim ediliyordu. En önemli husus ise ihtilaf hâlinde
yetkinin kendi ülkelerindeki mahkemelere ait olmasıydı. Daha sonra sayıları çoğalan bu
yabancı şirketler yanında 1893 senesinde Osmanlı Bankası tarafından “Osmanlı” adıyla bir
sigorta şirketi kurulmuş ve bu yeni Osmanlı şirketiyle birlikte 43 tanesi tamamen yabancı
toplam 44 şirket, 1900 yılında bir yangın tarifesi uygulamaya karar vermişlerdir.
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1914 yılında Türkiye’deki yabancı sigorta şirketlerini tescile ve teminat göstermeye
mecbur eden bir kanun çıkarıldı. 1916 yılında ise ülkemizde faaliyet gösteren yabancı sigorta
şirketi sayısı 80 kadardı.
1918’de ilk defa Türk kanunlarına göre “İttihadı Millî” sigorta şirketi kuruldu.
Sigortacılığımızdaki asıl gelişme, Cumhuriyetimizin ilanından sonra başlamış ve 1925 yılında
İş Bankası tarafından Anadolu Sigorta Şirketi kurulmuştur. Daha sonra 1927 yılında, 1149 ve
1173 sayılı Sigorta Şirketlerinin Teftiş ve Murakabesi ile ilgili kanunlar çıkarıldı. Bu tarihlerde
nerede ise Türk sigorta portföyünün tamamına yakın bir bölümü, yabancıların kontrolünde olup
toplanan primlerin de yurt dışına çıkışı önlenememekte idi. İşte bu çarpıklığa son vermek,
sigorta faaliyetlerini yönetmek ve yurt dışına çıkan primlerin bir bölümünün yurt içinde
kalmasını sağlamak için 1160 sayılı “Mükerrer Sigorta Hakkındaki Kanun” yürürlüğe girdi.
Sözü edilen 1160 sayılı Kanun’daki görevlerle ilgili olarak 1929 yılında yine İş
Bankasının katkıları ile Millî Reasürans kuruldu.
Daha sonra sırasıyla 1935 yılında Güven Sigorta, 1936’da Ankara Sigorta kurulmuş ve
ilk özel sermayeli şirketimiz ise Doğan Sigorta olmuştur. Yine 1955’te Şeker Sigorta, 1957’de
Güneş Sigorta, 1958’de Ray Sigorta, 1959’da Cihan Sigorta ve 1960 yılında da Başak Sigorta
şirketleri kurulmuştur.
Bu gelişmelerin paralelinde, 1939 yılında sigorta şirketleri, Ticaret Bakanlığına
bağlandı. Sigorta sektörünü ciddi bir biçimde ele alan 7397 sayılı Sigorta Murakabe Kanunu
ise 1959 yılında yürürlüğe girdi. 1987 yılında yürürlüğe giren 3379 sayılı Yasa ile 7397 sayılı
Yasa’da, yasal alandaki boşlukları doldurmak, sigorta şirketlerini mali yönden geliştirmek ve
sigorta aracılarının durumunu yeniden düzenlemek amacıyla önemli ve köklü değişikler
yapıldı. Bu kanun, sigorta ile ilgili organlar ve faaliyetlerini düzenleyen yönetmelikler
çıkarılmasını öngörüyordu. Sigorta şirketleri, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığına bağlanarak
mali yapının bir parçası olarak kabul edildiler.
14 Haziran 2007 tarihli, 26552 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan 5684 sayılı
Sigortacılık Kanunu yürürlüğe girmiştir. Bu kanun, 6. bölümde detaylı olarak belirtilecektir.
1975 yılı sonu itibarıyla yabancıların Türk sigorta portföyündeki paylarının
başlangıçtaki %99’lardan %4’e indiğini söylersek millî şirketlerimizin faaliyetlerini ve
kanunlarımızın piyasanın gelişmesindeki yerini vurgulamış oluruz.
Yine bir fikir vermesi bakımından Türkiye’de primle ilgili bilinebilen en eski kaydın
1941 yılına ait olduğunu,bunun 8 milyon liranın biraz üzerinde bulunduğunu, ayrıca bu
portföyün 1975 yılında ancak 2 milyara ulaştığını vurgularsak bugünkü durumumuzu daha iyi
anlayabiliriz.
1 Mayıs 1990 tarihindenitibaren kaza sigortaları (zorunlusigortalar hariç), mühendislik
sigortaları ile zirai sigortalarda, 1 Ekim 1990 tarihinden itibaren de yangın ve nakliyat
sigortalarında da serbest tarife sistemine geçildi.
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Zaman içerisinde yeni kurulan sigorta şirketlerinin sayısı artarken sigorta taleplerinin
aynı ölçüde artmaması, ayrıca prim tahsilatında yaşanan sorunlar dolayısıyla 1993 yılından
itibaren çıkarılan kanun hükmünde kararnameler ile 7397 sayılı Kanun’da birtakım
düzenlemelere gidilmesi ihtiyacı duyuldu. 1 Ocak 1995 tarihinden itibaren sigorta primlerinin
tahsili sorununa çözüm getirilmesi amacıyla primlerin acente cari hesapları üzerinden takibi
sistemi yürürlükten kaldırılarak poliçe bazında takip sistemi uygulamaya konuldu.
2000 yılında, 1999 depremlerini takiben meskenler için zorunlu hâle getirilmiş bulunan
deprem sigortalarını yürütmek üzere tesis edilen “Doğal Afet Sigortaları Kurumu” (kısaca
DASK) Pool’u tesis edilerek yönetimi beş yıllık bir süre ile bu konuda deneyimli Millî
Reasürans T.A.Ş.ne verildi. Diğer taraftan Türkiye’de 23.07.1927 tarih ve 1160 sayılı Yasa ile
şekillendirilmiş zorunlu reasürans devri 31.12.2001’de sona erdi.
28 Mart 2001 tarihinde kabul edilen “Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi
Kanunu” ile kurulan bireysel emeklilik sistemi27 Ekim 2003 yılında faaliyete geçti.
Bu satırların gözden geçirildiği 2017 yılında, sigorta şirketlerinin sayısı 64 olup bunların
arasında 39 tanesi elementer branşlarda çalışan sigorta şirketi, 23 tane hayat ve bireysel
emeklilik şirketi, ayrıca 2 tane de reasürans şirketi mevcuttur.
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PRİM ÜRETİM KARŞILAŞTIRMASI 2017-2016
2017-12

2016-12

Branş Adı

Toplam Üretim Pazar
(TL)
Payı %

Toplam Üretim Pazar
(TL)
Payı %

KAZA

1.682.318.452

4,24%

1.431.582.588

4,04%

HASTALIK-SAĞLIK

5.026.464.106

12,66%

4.226.078.010

11,92%

KARA ARAÇLARI

6.916.180.532

17,42%

6.170.691.462

17,41%

Kasko

6.916.180.532

17,42%

6.170.691.462

17,41%

RAYLI ARAÇLAR

11.068

0,00%

11.068

0,00%

HAVA ARAÇLARI

114.153.481

0,29%

105.544.386

0,30%

SU ARAÇLARI

218.148.439

0,55%

177.523.623

0,50%

NAKLİYAT

651.957.892

1,64%

549.455.622

1,55%

14,47%

4.827.636.262

13,62%

10,97%

3.498.930.670

9,87%

KARA
ARAÇLARI 13.042.053.210
SORUMLULUK

32,84%

12.931.210.415

36,48%

Trafik-Yeşil Kart Dahil

31,42%

12.433.651.634

35,08%

HAVA
ARAÇLARI 131.775.217
SORUMLULUK

0,33%

128.611.351

0,36%

SU
ARAÇLARI 26.402.168
SORUMLULUK

0,07%

22.117.064

0,06%

GENEL SORUMLULUK

2,58%

816.065.370

2,30%

YANGIN
AFETLER

VE

DOĞAL 5.745.990.852

GENEL ZARARLAR

4.355.445.077

12.475.773.706

1.023.855.057

Tablo1: 2017 Yılı Sektör İstatistikleri, Kaynak: TSB 2017 yılı sektör istatistikleri
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Şekil1: Hayat Dışı Prim Dağılımı 2017 Yılı Sonu, Kaynak: Sigortacı Gazetesi
2015 yılında Amerika, 1.2 trilyon dolar civarındaki üretimi ile dünya üretiminin
%27’sine yakınını elde edip birinci sırayı işgal etmektedir. Ülkemiz, dünya prim üretimi
sıralamasında gelişmiş ülkeler arasında gerilerde kalmaktadır.

1.2. Sigortanın Temel Kavramları
1.2.1. Tehlike (Riziko) ve Sigorta
Tehlike, insan yaşamında her zaman için mevcuttur. İnsanların can ve malları itibarıyla
karşılaştıkları tehlikeler, çok eskilerden günümüze kadar artan bir şekilde devam etmektedir.
İnsanların yaşamlarında ortaya çıkabilecek zararın nedeni, tehlikedir yani rizikodur. Riziko,
yaşamın akışı içerisinde bir rastlantıdır.
Teknolojinin çok hızlı gelişmesine karşın tehlikeyi tümü ile önlemek olanaksızdır.
Özellikle doğal afetlerde insanoğlu, çoğu zaman kaderine boyun eğmek zorunda kalmaktadır.
Bir asır öncesinde bilinen tehlike türleri, bundan 50 yıl önceki tehlikeler ve bugün
sayabileceğimiz tehlike grupları insanı şaşırtacak boyutlardadır.30 yıl önce düşünülemeyen ve
de bilinmeyen bir tehlike, bugün için insanların en çok korkulu rüyası olmaktadır.
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Rizikoları şöyle gruplandırabiliriz:
Genel Rizikolar
Özel Rizikolar
Bunlardan genel rizikolar, bireysel olmayan doğal afetler gibi fiziksel ya da toplumsal
bir olaydan meydana gelirler bireyleri etkilendiği gibi geniş kitleleri de etkilerler. Özel rizikolar
ise bireyleri etkileyecek olaylardır. Trafik kazası, hırsızlık gibi.
Bu yüzden insanlar, çeşitli önlemler almışlar ve söz konusu tehlikelerin giderilmesi veya
azaltılmasında beraberce hareket etmişlerdir. İşte bu birliktelik, sigortanın ortaya çıkmasını
sağlamıştır. Böylece insanlar, belli bir para karşılığında sözü edilen zararları karşılamaya
başlamışlardır. Bunun neticesi olarak da sigorta şirketleri doğmuştur.
Günümüzde sigortacılar, bir sigorta teklifi ile karşılaştıkları zaman öncelikle onu fiziki
ve moral tehlike yönünden tetkik ederek gereken sigorta primini saptarlar.
Fiziki tehlike, çeşitli sigorta branşları itibarıyla bugün için daha iyi anlaşılıp takdir
edilecek durumdadır. Örneğin; inşaat sigortalarında ve kaza sigortalarında, yangın veya
nakliyatta fiziki tehlike incelenip o tehlike için alınması gereken prim tespit edilebilir. Ancak
önemli olan husus, moral tehlikenin değerlendirilmesidir. Sigortacı, bugün için sigorta akdi
yapılmadan önce sigortalıya çeşitli önerilerde bulunarak fiziki tehlikeyi azaltabilir. Dolayısıyla
vukuu muhtemel hasarları daha aza indirebilir.
Sigortacı tarafından görülüp tespit edilebilecek olan fiziki tehlikelere karşın moral
tehlikeyi bu tarzda saptamak olanaksızdır. Zira moral tehlike, sigortalının moralitesi ile ilgili
olup onun yaşam biçimi, karakteri, iyi niyeti veya kötü niyeti sigortacı tarafından bilinemez.
Aşağıda değinileceği gibi sigortanın en önemli prensibi “Azami Hüsnüniyet Prensibi”dir. Bu
nedenle moralitesi bozuk olan, dürüst olmayan, sigorta konusuna ilişkin gerçek bilgileri
vermeyen sigortalı moral tehlike olarak çok ağır rizikoyu oluşturmaktadır.
Günlük ve ekonomik yaşamın içersinde insanlar ve işletmeler, çok farklı tehlikeler ile
karşı karşıyadırlar. Bu tehlikelere karşı bireyler ve işletmeler tedbirler almaktadırlar.
Rizikonun gerçekleşmesi sonucunda uğranılacak zararın fiziksel olması yani para ile
ölçülebilen bir değeri olması gerekir.
Rizikonun gerçekleşmesi rastlantıya bağlı olmalıdır. Bir başka anlatım ile gerçekleşmesi
kesin olan bir olayın sigorta edilebilmesi söz konusu değildir.
Riziko, meşru bir nitelik taşımalıdır. Yani kamu düzenine ve yasalara aykırı
olmamalıdır. (yani kaçak mallar gibi)
Rizikonun gerçekleşmesi ihtimali, ne çok sık ne de çok düşük olmalıdır. Gerçekleşme
ihtimali çok düşük ise sigorta ihtiyacına gereksinim kalmayacaktır. Gerçekleşme ihtimali çok
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sık ise de sigortacı teminat vermek istemeyecek teminat verse bile teminat karşılığı olarak
yüksek prim talep edecektir.
Sigortanın amacı, bir rizikonun gerçekleşmesinin önüne geçmekten çok, bu zararın
yarattığı maddi zararın karşılanmasıdır. İşte sigorta riziko ilişkisi budur.

1.2.2. Büyük Sayılar Kanunu
Büyük adetlerde denen ve sigortacılıkta sıkça kullanılan bir deyimdir. Büyük sayıdan
kasıt, bir hadisenin normal bir süre içerisinde çok fazla sayıda tekrar edilebilmesidir. Tekrar
edilme ne kadar artarsa hadisenin meydana gelme ihtimali de o ölçüde çoğalır. Bilindiği gibi,
sigortalılardan toplanan primler, yine sigortalı olan hasar görenlere tazminat adı altında
ödenmektedir. Her sigorta branşının ve bu branşlarla ilgili rizikoların tahakkuk ihtimali söz
konusudur. İşte sigortacı, riziko payını düşünerek sigortanın ücretini saptarken büyük sayılar
kanunu ve istatistiklerden de büyük ölçüde yararlanmaktadır. Riziko primi denen hasar
ihtimaline göre prim saptanırken büyük adetler kanunundan da yararlanılmaktadır. Hiç
şüphesiz, sigortalı sayısı ne kadar fazla olursa rizikoların tahakkuku da o ölçüde azalır. Riziko
priminin hesaplanmasında baz alınan istatistikler, ne kadar çok sayıda olursa veuzun yıllara
dayanırsa hasarın meydana gelme ihtimali de o ölçüde kesinlik kazanır. Bugünkü sigortacılar,
yıllar süren deneyimlerden sonra artık istatistiklerin de yardımı ile hangi rizikoda hasar
ihtimalinin ne olduğunu tahmin edebilmektedirler.
Sigortacılığın faydalandığı en önemli bir konu da yukarıda değindiğimiz gibi
istatistiktir. Geçmiş döneme ait istatistikler, riziko prim payının saptanmasında en büyük rolü
oynamaktadır. İhtimal hesabının yani büyük sayılar kanunun faydalı olabilmesi için muhakkak
ki uzun yıllara ulaşan çok sayıda deneyime, adede ihtiyaç vardır.
Büyük adetler kanununa göre, deney adedi arttıkça ihtimal yani meydana gelme olasılığı
da o ölçüde artmaktadır. Hemen herkesin bildiği bir örneği biz de burada tekrarlayalım: Tavla
oyunu. Tavlada kullanılan zarın 6 yüzü bulunmakta ve her biri üzerinde 1’den 6’ya kadar
rakamlar yer almaktadır. Buna göre her atışta sayılardan birinin gelme ihtimali 1/6’dır. Eğer zar
6 defa atılırsa her sayının bir defa gelme olasılığı düşünülürse de bazı rakamların hiç gelmediği,
bazılarının da bir iki defa geldiği görülür. Kısacası bekleme ihtimalinden sapma olur. Ancak
eğer zar 6 değil daha çok atılırsa o zaman sapma oranı giderek azalır ve her sayının gelme
ihtimali artar. Örneğin; 6 yerine 18, 36 veya 72 defa atılan zarda hemen her sayı birden çok
geldiği gibi bazılarının da daha çok geldiği görülür.
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Uygulamalar
1.

Dünya’da ve Türkiye’de sigortacılığın ortaya çıkışının araştırılması

2.

Sigortanın temel kavramlarının araştırılması
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Uygulama Soruları
1)

Büyük Sayılar Kanunu nedir, açıklayınız.

2)

Başlıca sigorta branşları ile ilgili bilgi veriniz.

3)

Rizikoların temel özelliklerini sıralayınız.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Dünya’da ve Türkiye’de sigortacılığın ortaya çıkışını ve sigortacılıkla ilgili temel
bilgileri öğrendik.
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Bölüm Soruları
1.
“…….” yıllarında Babil'de kervan tüccarlarına borç veren sermayedarların
kervanların soyulması halinde borçlarını sildiklerini yani bir nev'i sigorta uygulaması
yaptıklarını araştırmacılar ifade etmektedirler.”
Yukarıdaki paragraftaki boşluğa hangisi gelmelidir? (Zor)
a)

M.Ö. 2251

b)

M.Ö. 2255

c)

M.Ö. 2250

d)

M.Ö. 2252

e)

M.Ö. 2253

2.

İlk sigorta şirketi kaç yılında nerede kurulmuştur? (Orta)

a)

1423 Almanya

b)

1424 İspanya

c)

1425 Amerika

d)

1424 İtalya

e)

1425 Japonya

3.

Aşağıdakilerden hangi Bireysel Emeklilik Sisteminin kısaltılmasıdır? (Kolay)

a)

BEM

b)

BİEMSİ

c)

BİS

d)

TBES

e)

BES
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4.

Türkiye’de 2016 yılı itibariyle kaç adet sigorta şirketi bulunmaktadır? (Orta)

a)

55

b)

102

c)

95

d)

59

e)

25

5.

1925 yılında İş Bankası tarafından ……….. Sigorta Şirketi kurulmuştur.

Yukarıdaki paragrafta boşluğa ne gelmelidir? (Kolay)
a)

Ak

b)

Sompo

c)

Doğa

d)

Güneş

e)

Anadolu

Cevaplar
1)c 2)d 3)e 4)d 5)e
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2. SİGORTANIN TANIMI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
2. SİGORTANIN TANIMI
2.1.Sigortanın Önemi ve Fonksiyonları
2.2. Sigortanın Tarafları
2.3. Sigorta Aracıları-İstihsal Organları
2.4. Sigorta Acentaları Yönetmelik Taslağı
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

Sigortanın önemi nedir?

2)

Sigortanın tarafları kimlerdir?

3)

Acentelerin işlevleri nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği

Sigortanın
tanımı
ve Sigortanın
tanımı,
fonksiyonları,
sigorta fonksiyonları ve sigorta Öğrendikleri, bilgileri
aracıları
aracıları hakkında bilgi kendisini geliştirmek
sahibi olmak

ile

22

Anahtar Kavramlar
•

İstihsal Organları

•

Sigorta Acentesi
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2. SİGORTANIN TANIMI
İnsanın sahip olduğu mal varlığı ve hayatı, her zaman için sayısız tehlikelerle karşı
karşıyadır. Halk dilinde tehlike veya kaza olarak bilinen bu tabirler, sigortacılık dilinde riziko
diye adlandırılmaktadır. O hâlde sigortacılığın doğmasında , insanların yaşamlarında
karşılaştıkları veya karşılaşabilecekleri tehlikelere yani rizikolara karşı önlem alma ihtiyacı
büyük rol oynamaktadır.Bu bakımdan sigortanın ilk unsuru, fertlerin ileride karşılaşacakları
rizikolar için kendilerini emniyette hissetme arzusu olarak düşünülmektedir. İşte sigorta,
insanların karşılaşmaları muhtemel tehlikelerin (rizikoların) ekonomik sonuçlarını ortadan
kaldırabilmek veonları tehlikeden önceki mali durumlarına getirebilmek için kullanılan bir
yöntem, bir sistemdir. Bu sistem devreye girince gerçekleşen rizikolardan doğacak olan zarar,
sigortacı tarafından ödenmektedir. Ödenen bu zarar tazminatları ise hem zarar gören sigortalı
hem de diğer sigortalılardan tahsil edilen primlerle karşılanmaktadır. O hâlde sigortanın ikinci
unsuru da rizikonun dağıtılması prensibidir.
İşte sigorta, ileride meydana gelerek insanın canına, malına veya üçüncü şahıslara zarar
verebilecek olaylar karşısında önceden güvence sağlayan bir yöntem ve sistem olarak karşımıza
çıkmaktadır.
Sigortanın tanımı, Türk Ticaret Kanunu’nun Sigorta Hukuku adını taşıyan beşinci
kitabında yer almaktadır. Türk Ticaret Kanunu'nun 1263. maddesi sigortayı; “Sigorta bir akittir
ki bununla sigortacı bir prim karşılığında diğer bir kimsenin para ile ölçülebilir bir menfaatini
halele uğratan bir tehlikenin (bir rizikonun) meydana gelmesi hâlinde tazminat vermeyi yahut
bir veya birkaç kimsenin hayat müddetleri sebebiyle veya hayatlarında meydana gelen belli
birtakım hadiseler dolayısıyla bir para ödemeyi veya sair edalarda bulunmayı üzerine alır.”
şeklinde tanımlamıştır. Şimdi bu tanımdan hareketle sigortanın bazı önemli unsurlarına
değinelim:
Öncelikle sigortalanacak bir menfaatin mevcudiyeti gerekmektedir. Yani bir kimsenin
para ile ölçülebilir bir iktisadi kıymetinin, bir menfaatinin bulunması şarttır.
Rizikonun ilerde ortaya çıkma ihtimali olmalıdır. Eğer riziko eskiden tahakkuk etmişse
bu sigortaya konu teşkil etmez. Veya riziko zaten ilerde de doğmayacak ise yine bu da sigortaya
konu teşkil etmez. Bu nedenle rizikonun ilerde ortaya çıkma ihtimalinin bulunması
gerekmektedir.
Bu tehlikenin ilerde doğması karşılığında da sigortalının bir prim vermesi icap
etmektedir.
Sonuç olarak da rizikonun tahakkuku hâlinde, sigortacı bir tazminat ödemeği taahhüt
etmektedir.

2.1. Sigortanın Önemi ve Fonksiyonları
a. Yukarıdaki izahlardan da anlaşılacağı gibi sigorta sayesinde fert ve kurumlar
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geleceklerini güvence altına alırlar ve gerçekleşen rizikolardan sonra da hasardan önceki mali
güçlerine kavuşurlar. Sırf bu tanım ile dahi sigortanın önemi vurgulanabilmektedir. Biz
yukarıdaki cümlede, fert ve kurumlardan söz ettik. Şüphesiz bütün bunlar, ülke ekonomisini
oluşturmaktadır. Bu nedenle meydana gelen rizikoların yanında katastrofik mahiyetteki çok
büyük rizikolarla birlikte yine büyük boyutlu doğal afetlerin tahakkuku, örneğin; sel baskınları,
depremler gibi büyük rizikolar ülke ekonomisini çökertebilir. Artık çağımızda sigortasız bir
hayat, bir yaşam pek düşünülmemektedir.
b. Kredi teminine yardımcı olur sigorta. Kredi karşılığı olarak ipotek edilen bir değerin
sigortalı olması aranmaktadır, işte bu da kredi alınmasını kolaylaştırır.
c. Sigorta tasarrufu geliştirir. Hayat sigortaları, uzun vadeli olmaları ve aylık vs.
ödemelerle tasarrufa öncülük yapabilmektedirler. Böylelikle fertler aylık sigorta primleri ile
devre sonunda muayyen meblağlara ulaşabilmektedirler.
d. Gerek hayat gerekse diğer branşlardan toplanan primler, büyük meblağlara ulaşmakta
ve ekonomi için fon yaratmaktadır. Bu fonlar da ekonomiye katkı sağlar.
e. Rizikoları önleme veya asgariye indirme konusunda sigortacılar, sigortalılara koruma
ve kurtarma teknikleri öğretmek suretiyle gerçekleşen rizikolardan en az zarar ile kurtulma
imkânı sağlamış olurlar.
Sigortacıların zaman içerisinde edindikleri tecrübeler sayesinde, hasarların en aza
indirilmesi için tedbirler geliştirilmiştir. Bu tedbirlerinuygulanması ile ciddi ekonomik
tasarruflar sağlanmakta ve ülke ekonomisine katkıda bulunulmaktadır.
Bu tasarruflar sayesinde sigortacıların iş kabulünde ve fiyatlandırma politikalarında da
zaman içersinde aynı paralellikte değişiklikler yapılmaktadır.
f. Sigorta, uluslararası bir niteliğe de sahip olduğu için ithalat ve ihracat işlemlerinde
büyük rol oynamaktadır. Gözle görünmeyen bu kalemler, ülke ekonomisine fayda
sağlamaktadır.
g. Sigortacılık tekniği bakımından, rizikoların dağıtılması önem taşımaktadır. Bu
nedenle sigortacının üzerine aldığı rizikoların sadece yurt içinde değil yurt dışında da
dağıtılması gerekmektedir. Reasürans denilen bu sistem -ki ilerde izah edilecektir- sayesinde
uluslararası ilişkiler de gelişmiş olmaktadır.

2.2. Sigortanın Tarafları
Türk Ticaret Kanunu’nun sigortanın tanımı ile ilgili 1263. maddesi, sigortanın sigortacı
ile sigortalı arasında imzalanan çift taraflı bir sözleşme olduğunu belirtmektedir. Buna göre
sigortalı/sigorta ettiren, gerçek veya tüzel bir kişi olabilir. Sigortalı, sigorta sözleşmesi kendi
lehine yapılan şahıs veya kuruluştur. Sigortalı ile sigorta ettiren, her zaman aynı kişi olmayabilir
ki bu konu aşağıda genel prensipler bölümünde “Sigortalanabilir Menfaat” prensibinde izah
edilmektedir. Sigortacı ise bir şirket olup bir tüzel kişi olarak teminat veren bir kuruluştur.
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Anlaşılacağı gibi sigorta sözleşmesinde genelde iki taraf bulunmaktadır; biri
sigortalı/sigorta ettiren diğeri de sigortacı adı verilen bir sermaye şirketidir. Bunlar, anonim
şirket şeklinde kurulmuş olabilecekleri gibi bizzat sigortalıların sahip olduğu ve işlettiği bir
ticari şirket-kooperatif- de olabilir. Kooperatif tarzında kurulu sigorta şirketinde, üyelerin
menfaati söz konusu olup kâr gaye değildir.

2.3. Sigorta Aracıları - İstihsal Organları
Sigorta sözleşmesi, yukarıda da değinildiği üzere doğrudan doğruya sigortalı ve
sigortacı arasında yapılabileceği gibi çoğu defa sigortalının yerine bir sigorta aracısı vasıtasıyla
da yapılabilmektedir. Bu aracı, sigortalı ile sigortacının yapacakları sözleşmede sigortalı adına
ha-reket etmektedir. Sigortacılar, genelde işlerini acenteler marifetiyle yürütürler. Sigortacının
aracısı da sigorta acentesidir. İstihsal organları -sigorta istihsalcileri- kanunumuza göre acente
ve prodüktör olmak üzere iki gruba ayrılır.
Acenteler: Acenteler, Türk Ticaret Kanunu’nun 116. maddesine göre bir sigorta şirketi
adına, sigorta şirketine tabi bir sıfatı olmaksızın ve sigorta şirketi ile acentelik sözleşmesi
imzalayarak o şirketin ruhsatlı bulunduğu sigorta dallarında sözleşmelere aracılık etmeyi
meslek edinen gerçek veya tüzel kişilerdir. 1994 yılında yayımlanan Sigorta Acenteleri
Yönetmeliği’ne göre acenteler iki ana gruba ayrılırlar:
a.Sözleşme yapma ve prim tahsiline yetkili acente ile
b.Aracı yani sözleşme yapma ve prim tahsiline yetkili olmayan acente.
Ancak, zaman içersinde bu yönetmelik yetersizliği, ihtiyaca cevap verememesi nedeni
ile yeniden düzenlenmiş ve Sigorta Acenteleri Yönetmeliği Taslağı, T.C. Hazine Müsteşarlığı
Sigortacılık Genel Müdürlüğü tarafından sivil toplum örgütlerinin görüşüneaçılmıştır. (14 06
2010)
Taslağın ilk ve önemli 25 maddesi, burada belirtilmekte olup tamamına dip notta
belirtilen web sitelerinden ulaşılabilir.

2.4. Sigorta Acenteleri Yönetmelik Taslağı
Amaç ve Kapsam
Madde 1
(1) Bu Yönetmelik’in amacı, sigorta acenteliği faaliyetlerinin sigortacılık sektörüne olan
güveni artırıcı biçimde sürdürülmesini, sözleşme taraflarının hak ve menfaatlerinin
korunmasını teminen acentelik sisteminin kurumsallaşmasını sağlamak; acentelik
faaliyetlerinin çerçevesi ile bu faaliyetlere ilişkin temel ilkelerin belirlenmesidir.
(2) Bu Yönetmelik, sigorta acenteliği yapacak gerçek ve tüzel kişilerin kuruluş ve
teşkilatlarına; yetkileri, sorumlulukları ile faaliyetlerine ilişkin usul ve esasları kapsar.
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(3) 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu’nun 23. maddesinin on birinci fıkrasına dayanılarak
Bakanlar Kurulunca belirlenen hususlar saklı kalmak kaydıyla, Türkiye’de faaliyet göstermek
isteyen yabancı acenteler için de bu Yönetmelik hükümleri uygulanır.
Dayanak
Madde 2
(1) Bu Yönetmelik, 3/6/2007 tarihli ve 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu’nun 23. ve 32.
maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar ve Kısaltmalar
Madde 3
(1) Bu Yönetmelik’te yer alan;
a) Acente: Ticari mümessil, ticari vekil, satış memuru veya müstahdem gibi tabi 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 kişiyi,
b) Faaliyeti sınırlı acente: Yalnızca zorunlu sigortalar ve/veya yalnızca hayat sigortaları
ile sınırlı olmak üzere aracılık faaliyetinde bulunan gerçek veya tüzel kişi sigorta acentesini,
c) Faaliyeti sınırlı olmayan acente: Yalnızca zorunlu sigortalar ve/veya yalnızca hayat
sigortaları ile sınırlı olmaksızın aracılık faaliyetinde bulunan gerçek veya tüzel kişi sigorta
acentesini,
ç) İcra komitesi: Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği nezdindeki Sigorta Acenteleri İcra
Komitesini,
d) Kanun: 3/6/2007 tarihli ve 5684 sayılı Sigortacılık Kanununu,
e) Levha: Sigorta acenteleri için Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından
düzenlenecek, faal olarak çalışanlara ilişkin kayıtları gösterir levhayı,
f) Mal varlığı: Gerçek kişilerin mülkiyeti altında bulunan taşınır ve taşınmaz mal ve
varlıklar ile parayla ölçülebilir hakların bütününden borç ve diğer yükümlüklerinin
düşülmesinden sonra kalan tutarı,
g) Müsteşarlık: Hazine Müsteşarlığını,
ğ) Oda: Ticaret odaları ile ticaret ve sanayi odalarını,
h) Öz sermaye: Acentelerin ödenmiş veya Türkiye’ye ayrılmış sermayeleri, her türlü
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yedek akçeleri, yeniden değerleme fonu, dönem net kârı ile geçmiş yılların kârları, diğer kâr ve
sermaye yedekleri ile Müsteşarlıkça uygun görülecek sermaye benzeri kaynaklar ve diğer
kaynaklardan varsa dönem zararı ve geçmiş yıllar zararları ile Müsteşarlıkça uygun görülecek
diğer değerlerin düşülmesinden sonra bulunan tutarı,
ı) SEGEM: 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu’nun 31. maddesine istinaden kurulan
Sigortacılık Eğitim Merkezini,
i) Sigorta şirketi: Türkiye’de kurulmuş sigorta şirketi ile yurt dışında kurulmuş sigorta
şirketinin Türkiye’deki teşkilâtını,
j) Teknik personel: Acentelerde sigortacılık işlemlerini yapan yetkilendirilmiş
personeli,
k) TOBB: Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğini,
l) TSRŞB: Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliğini,
m) Uygunluk belgesi: Levhaya kaydı uygun görülen acenteler için Müsteşarlıkça
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine gönderilen, 5684 sayılı Kanun’un 23. maddesinde
belirtilen belge niteliğindeki yazı ya da bildiriyi,
n) Yetkili: Acentelerin müdürleri de dâhil olmak üzere yönetim ve denetiminde bulunan
kişiler ile acenteleri temsil ve ilzama yetkili olanları ifade eder.
Gerçek Kişi Acenteler
Madde 4
(1) Acentelik faaliyetinde bulunacak gerçek kişilerde aşağıdaki nitelikler aranır:
a) Teknik personel unvanını taşıması,
b) Türkiye’de yerleşik olması,
c) 10. maddede belirtilen asgari mal varlığı şartını yerine getirmiş olması,
ç) Acentelik faaliyetleri için Müsteşarlıkça belirlenecek fiziksel, teknik ve idari altyapı
ile insan kaynakları bakımından yeterlilik ölçütlerine sahip olması.
(2) Gerçek kişi acentelerin birinci fıkra uyarınca aranılan niteliklerin yanı sıra:
a) Dört yıllık sigortacılıkla ilgili yükseköğretim kurumlarından mezun olması ve
sigortacılıkla ilgili kurum veya kuruluşların meslekle ilgili bölümlerinde en az altı ay mesleki
deneyime sahip olması veya,
b) Dört yıllık yükseköğretim kurumlarından mezun olması ve sigortacılıkla ilgili kurum
veya kuruluşların meslekle ilgili bölümlerinde en az on iki ay mesleki deneyime sahip olması
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veya,
c) İki yıllık sigortacılıkla ilgili yüksekokullardan mezun olması ve sigortacılıkla ilgili
kurum veya kuruluşların meslekle ilgili bölümlerinde en az on sekiz ay mesleki deneyime sahip
olması veya,
ç) İki yıllık yüksekokullardan mezun olması ve sigortacılıkla ilgili kurum veya
kuruluşların meslekle ilgili bölümlerinde en az yirmi dört ay mesleki deneyime sahip olması
gerekir.
(3) Bu maddede belirtilen sigortacılıkla ilgili kurum ve kuruluşlar, Müsteşarlığın
sigortacılıkla ilgili birimleri, sigorta şirketleri, reasürans şirketleri, emeklilik şirketleri, sigorta
ve reasürans aracıları ile Müsteşarlıkça belirlenecek diğer kurum ve kuruluşlardır. Sigortacılıkla
ilgili mesleki deneyimin değerlendirilmesinde, sigorta şirketleri, reasürans şirketleri ve
emeklilik şirketlerinin teknik birimleri ile pazarlama ve satış birimlerinde; sigorta ve reasürans
aracıları bünyesinde sigorta ürünlerinin pazarlanması, satış ve bilgilendirilmesi işlemlerinde
bizzat görev yapmış olunması esas alınır.
(4) Adi ortaklık şeklinde tesis edilen sigorta acentelerinin ortaklarının tümünün birinci
fıkranın (a), (b) ve (c) bentlerinde sayılan niteliklerin taşınması, ayrıca ikinci fıkrada belirtilen
eğitim ve mesleki deneyime sahip olması gerekir.
(5) Gerçek kişi acenteler, aynı zamanda müdür sıfatını haizdir.
Tüzel Kişi Acenteler
Madde 5
(1) Acentelik faaliyetinde bulunacak tüzel kişilerde aşağıdaki nitelikler aranır:
a) Merkezlerinin Türkiye’de bulunması,
b) Asgari ödenmiş sermaye şartını yerine getirmiş olması,
c) Acentelik faaliyetleri için Müsteşarlıkça belirlenecek fiziksel, teknik ve idari altyapı
ile insan kaynakları bakımından yeterlilik ölçütlerine sahip olması.
(2) Kolektif şirketlerde ortakların; anonim, limitet ve sermayesi paylara bölünmüş
komandit şirketlerde gerçek kişi kurucuların; adi komandit şirketlerde gerçek kişi ortakların en
az birinde gerçek kişi sigorta acentesinde aranılan kişisel nitelikler aranır.
(3) Kanun’un 23. maddesinin on birinci fıkrasına dayanılarak Bakanlar Kurulunca
belirlenen hususlar çerçevesinde Türkiye’de faaliyet göstermek isteyen yabancı acenteler için
birinci fıkranın (a) bendinde belirtilen şart aranmaz.
Ortaklar ve Yetkililer
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Madde 6
(1) Tüzel kişi acentelerin gerçek kişi ortakları ve yetkilileri ile hâkim hissedar tüzel kişi
ortaklarının yönetim ve denetiminde bulunan kişilerden, Kanunun üçüncü maddesinin ikinci
fıkrasının (a) bendinin dört numaralı alt bendinde belirtilen suçlardan hüküm giymemiş veya
ceza almamış olmaları şartı aranır.
(2) Tüzel kişi, acentelerin müdürünün veya bu unvanı taşımasa bile fiilen bu görevi
yerine getiren kişilerin bu Yönetmeliğin 4. maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentlerinde
sayılan nitelikleri taşıması, ayrıca ikinci fıkrasında aranılan eğitim ve mesleki deneyime sahip
olması gerekir.
Teknik Personel
Madde 7
(1) Sigorta ürünlerinin acenteler tarafından pazarlanması, bilgilendirme ve satış
işlemleri yalnızca acentelerin teknik personeli tarafından yapılır.
(2) Teknik personel unvanının kazanılabilmesi için;
a) Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip olunması,
b) Kanun’un 3.maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin dört numaralı alt bendinde
belirtilen suçlardan hüküm giymemiş veya ceza almamış olunması,
c) En az lise veya dengi okul mezunu olunması,
ç) Sigortacılıkla ilgili kurum veya kuruluşların meslekle ilgili bölümlerinde en az bir yıl
mesleki deneyime sahip olunması,
d) Bu Yönetmelik’in 25. maddesinin birinci fıkrasında belirtilen eğitimin başarıyla
tamamlanması gerekir. Bu fıkrada belirtilen mesleki deneyim şartı, en az iki yıllık
yüksekokullardan mezun olanlar için dokuz ay; en az iki yıllık sigortacılıkla ilgili
yüksekokullardan mezun olanlar için altı ay olarak uygulanır.
(3) İkinci fıkra uyarınca aranan deneyim şartını sağlamayanlar, acente müdürü
tarafından belirlenen bir teknik personel gözetiminde yardımcı teknik personel unvanıyla işe
başlatılabilir. Yardımcı teknik personel, birinci fıkrada belirtilen işlemleri tek başına yapamaz.
Yardımcı teknik personelin yaptığı işlemler, gözetiminde bulunduğu teknik personelin
imzasıyla geçerli olur. Yardımcı teknik personel, deneyim süresi ile bu Yönetmeliğin 25.
maddesindeki eğitimi başarıyla tamamlamak kaydıyla teknik personel unvanını almaya hak
kazanır. Acenteler, bu personeli sürelerinin dolmasını takiben en geç yirmi gün içinde
kaydedilmek, sicil numarası ve kimlik almak üzere elektronik ortamda TOBB’a veya uygunluk
belgesi başvurusunda bulunduğu odaya bildirir. Teknik personel olarak kayıtlı olmayan kişiler
için sigorta şirketlerince kullanıcı adı ve şifre ihdas edilemez.
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(4) Teknik personelin ve yardımcı teknik personelin acentenin kayıtlı çalışanı olması
gerekir.
(5) Teknik personelin yaptığı işlemlerden dolayı üçüncü kişilere verecekleri zararlardan
bağlı bulundukları acenteler sorumludur.
(6) Acentelerin teknik personel unvanını taşımayan ortak ve yetkilileri, teknik personel
olarak görev yapamaz.
(7) Hayat grubu sigortalarında görev alacak teknik personel hakkında ilgili mevzuat
hükümleri uygulanır.
Fiziksel, Teknik, İdari Altyapı
Madde 8
(1) Acentelik faaliyetleri için gerekli asgari fiziki şartlar İcra Komitesi tarafından;
fiziksel, teknik ve idari altyapı ile insan kaynaklarının yeterliliğine ilişkin ölçütler
Müsteşarlıkça belirlenir.
(2) Acenteler, faaliyetlerini birinci fıkrada aranan nitelikleri haiz ve münhasıran
acentelik faaliyetine tahsis edilmiş mekânlarda göstermek zorundadır.
(3) Bu Yönetmelik’in 12.maddesinin ikinci fıkrasına uygun olarak, yalnızca faaliyeti
sınırlı olmayan acentelik faaliyeti yürütmek, kendi bölümleri ile personeli ayrı olmak koşuluyla,
en fazla üç acentenin aynı mekânda faaliyet göstermesi mümkündür. Aynı mekânda faaliyet
gösteren acenteler, teknik altyapıyı müşterek olarak kullanabilir. Yalnızca hayat sigortası
aracılığı yapmak kaydıyla, acentelerin kuruluş ve faaliyetleri esnasındaki tüm fiziki, teknik ve
idari masraflarının bağlı bulunulan şirketler tarafından karşılanması durumunda bu sınır
uygulanmaz.
(4) Acenteler, sigorta ürünlerinin satışı ve satışıyla bağlantılı işlemlerinde, sigorta
şirketleri ile kuracakları internet servisi uygulamalarında, Sigorta Bilgi Merkezi ve
Müsteşarlıkça belirlenecek diğer özellikli kurum ve kuruluşlar ile TOBB kanalıyla
yürütecekleri işlemlerde kullanacakları bilgi işlem altyapılarını statik internet protokol adresi
uygulaması ve bununla ilgili güvenlik tedbirleri de dâhil olmak üzere, Müsteşarlıkça
belirlenecek esaslara uygun hâle getirir.
Merkez Dışı Birimler
Madde 9
(1) Acente şubeleri, şube olduğu belirtilmek şartıyla, acente ile aynı unvanı taşımak
zorundadır.
(2) Acente şubeleri fiziksel, teknik ve idari altyapı ile insan kaynakları bakımından
yeterli olmak zorundadır.
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(3) Acente şubelerinde, en az bir teknik personel istihdamı zorunludur.
(4) Bu Yönetmelik hükümlerine uymak kaydıyla, gerçek kişi acenteler de şube açabilir.
(5) Acenteler, şubelerine ilişkin bilgileri şube tesisinden itibaren en geç on beş iş günü
içinde levha bilgilerine ilave ettirir.
(6) İrtibat bürosu, ofis veya her ne isim altında olursa olsun, acentelik faaliyeti yapılan
tüm merkez dışı birimler, bu Yönetmelikte şubeler için geçerli olan şartlara tabidir.
Asgari Ödenmiş Sermaye ve Mal Varlığı
Madde 10
(1) Tüzel kişi acentelerin şirket türüne göre Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca belirlenen
tutardan az olmamak kaydıyla sahip olacakları asgari ödenmiş sermaye miktarı ile gerçek kişi
acentelerin beyan edecekleri mal varlıkları 25.000.- TL’den az olamaz.
(2) Asgari ödenmiş sermaye ve mal varlığı miktarı, her yıl Türkiye İstatistik Kurumu
tarafından açıklanan Üretici Fiyatları Endeksi yıllık artış oranını aşmamak kaydıyla
Müsteşarlıkça artırılabilir.
Uygunluk Belgesi ve Levhaya Kayıt
Madde 11
(1) Levhaya kayıtlı olmayanlar, acentelik faaliyetinde bulunamaz. Sigorta acenteliği
yapacak gerçek veya tüzel kişilere levhaya kayıt öncesi Müsteşarlıkça verilecek uygunluk
belgesi için, düzenleniş tarihleri son altı aydan eski olmamak kaydıyla Ek:1 ila Ek:7’de
belirtilen bilgi ve belgeler aranır.
(2) Uygunluk belgesi başvurusu, TOBB tarafından görevlendirilecek odalara yapılır.
Uygunluk belgesi için gerekli belgelerden oda bünyesinde bulunanlar ayrıca talep edilmez.
Başvuru sırasında istenilen bilgiler, elektronik ortamda da kaydedilir.
(3) Acente teknik personelinden, aynı zamanda bireysel emeklilik aracısı lisansına sahip
olanlar ile hayat grubu sigortaları teknik personeli olanlar ilgili acente levha kayıtlarına ayrıca
işlenir.
(4) Belgeleri tamamlanmış olan acentelerin talepleri, TOBB tarafından Müsteşarlığa
intikal ettirilir. Müsteşarlıkça yapılacak değerlendirmede, durumu uygun görülenler levhaya
kaydedilmek üzere TOBB’a bildirilir. Bu bildirim, bildirime konu acenteler bakımından
uygunluk belgesi niteliğindedir.
(5) Levhaya kayıtlı olan acenteler, TOBB internet sitesinde kamuya duyurulur.
Acentelik Yetkilerinin Verilmesi
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Madde 12
(1) Acentelerin faaliyeti, sınırlı veya sınırlı olmayan acente olarak çalışacaklarına ilişkin
bilgiler de dâhil olmak üzere, acentelerce sigorta şirketleri adına yapılacak acentelik
faaliyetlerinin kapsam ve sınırına ilişkin hususlar sigorta şirketi ile acente arasında akdedilen
acentelik sözleşmesinde açıkça belirtilir.
(2) Sigorta şirketlerinin birden fazla acente ile aynı zamanda aynı yer veya bölgede
çalışıp çalışamayacağı acentelik sözleşmesine göre belirlenir. Acentelik sözleşmesinde bu
konuda bir ifadenin yer almaması yahut sınırlayıcı ifadelerin yer alması hâlinde, sigorta şirketi
aynı zamanda aynı yer veya bölgede birden fazla acentelik tesis edemez. Sözleşmede bu
hususun mümkün olduğunu belirten ifadelerin yer alması hâlinde ise sigorta şirketi aynı
zamanda aynı yer veya bölgede birden fazla acente tesis edebilir, acente de birden fazla şirkete
aracılık edebilir. Bu fıkra uyarınca, aynı yer veya bölge uygulamasında; taşrada köy, diğer
yerleşim yerlerinde mahalle esas alınır.
(3) Faaliyeti sınırlı acentelerin en küçük yerleşim birimi olarak taşrada köy, diğer
birimlerde ise mahalle muhtarlıkları seviyesinde faaliyet gösterebilmesi, bu yerleşim birimleri
içerisinde en az iki adet faaliyeti sınırlı olmayan acentenin bulunmamasına bağlıdır.
Müsteşarlık, bu durumda faaliyeti sınırlı acentelerin faaliyetlerini İcra Komitesinin önerisi
üzerine kısıtlayabilir veya kaldırabilir.
(4) Acentelik sözleşmelerinde taraflar arasındaki hak ve yükümlülüklerde denge
gözetilmesi esastır. Bu amaçla, TSRŞB ve İcra Komitesi tarafından yapılacak ortak çalışmayla
tip acentelik sözleşmesi belirlenebilir.
(5) Sigorta şirketleri, acentelerine verecekleri yetkiye dair hususların kapsam ve sınırını,
usulü dairesinde tescil ve ilanını müteakip on iş günü içinde, levhaya işlenmek üzere TOBB’a
bildirir.
(6) Sigorta şirketleri, levhaya kayıtlı acentelerden kendilerince acentelik verilenleri,
verilen yetkileri de belirterek elektronik ortamda işaretler. Bu konulardaki gerekli bilgi işlem
programı, TOBB tarafından oluşturulur.
(7) Sigorta şirketleri, levha kaydı bulunmayan acentelerle acentelik sözleşmesi
yapamaz. Levhaya kayıtlı olmayan acentelerin sigorta şirketleriyle yapmış oldukları acentelik
sözleşmelerinin tescil işlemleri ilgili odalarca kabul edilmez. Sigorta şirketleri, levhaya kayıtlı
olmayanların acentelik yapmaması için kendi bilgi işlem programlarında gerekli düzenlemeyi
yapar.
(8) En az bir sigorta şirketiyle sözleşme yapılmış olması, Kanunun 23. maddesinin
dördüncü fıkrasının (c) bendi uygulamasında acentelerin faaliyete geçtiğinin göstergesi olarak
kabul edilir.
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Uygunluk Belgesinin İptali ve Acentelik Yetkilerinin Kaldırılması
Madde 13
(1) Sigorta şirketleri, acentelik yetkilerinin tamamının veya bir kısmının kaldırılması,
acentelik sözleşmelerinin sona ermesi veya acenteler hakkında dava açılması hâllerini
gerekçeleriyle birlikte, en geç beş iş günü içinde ilgili acenteye ve levhaya işlenmek üzere
TOBB’a bildirir.
(2) Mahkeme kararıyla kesinleşmiş prim borcunun ödenmemesi nedeniyle şirketlerince
acentelik yetkileri kaldırılanların acentelik faaliyetleri, bu borçları ödeninceye kadar
Müsteşarlıkça geçici olarak durdurulur.
(3) Müsteşarlıkça yapılan inceleme veya denetim sonucunda, acentelerin;
a) faaliyetleri çerçevesinde yaptıkları iş ve işlemlerle sigorta sözleşmesine taraf olan
kişilerin hak ve menfaatlerini tehlikeye düşürdüklerinin,
b) mevzuata, sigortacılığın icaplarına ve iyi niyet kurallarına aykırı hareket etmek
suretiyle sektöre olan güveni sarsıcı ve sektörün itibarını zedeleyici tutum ve davranış
sergilediklerinintespiti hâlinde faaliyetleri geçici olarak iki aydan altı aya kadar Müsteşarlıkça
durdurulabilir. Faaliyetleri geçici olarak durdurulanlar, durumları levhaya kaydedilmek üzere
Müsteşarlıkça TOBB’a, ayrıca çalıştıkları şirketlerce de bu acenteler aracılığıyla poliçe
düzenlenmesinin durdurulmasını teminen TSRŞB’ye bildirilir.
(4) Acentelerin birinci fıkrada sayılan hususlarda, faaliyetlerinin geçici olarak
durdurulmasını takip eden bir yıl içinde aynı fiili tekrar etmeleri hâlinde uygunluk belgeleri
Müsteşarlıkça iptal edilir.
(5) Müsteşarlıkça, gerek bu madde hükümlerine göre uygunluk belgesinin iptali ve
gerekse İcra Komitesince alınan kararlar çerçevesinde meslekten çıkarılmasına karar verilmesi
neticesinde acentelik faaliyetleri durdurulan kişiler, levhadan silinmek üzere TOBB’a bildirilir.
(6) Bir daha acentelik yapamayacaklarına karar verilenler, TOBB’da ayrı bir liste
hâlinde tutulur.
(7) Meslekten çıkarılmayı gerektiren hâller dışında, levhadan silinmeye ilişkin işlemler
İcra Komitesince yürütülür.
(8) Bu maddede sıralanan tüm hususlar ilgili acentenin levha kayıtlarına işlenir.
Değişikliklerin Bildirilmesi
Madde 14
(1) Acenteler, işletmelerinde ortak, yönetici ve teknik personelinde bu Yönetmelikte
aranılan niteliklerinde ortaya çıkabilecek değişiklikleri, değişikliği takiben en geç beş iş günü
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içinde ve elektronik ortamda levhaya işlenmek üzere uygunluk belgesi başvurusunda
bulundukları odaya bildirir.
(2) 12. maddenin birinci fıkrasında belirtilen hususlara ilişkin değişiklikler de sigorta
şirketleri tarafından değişikliği takiben en geç beş iş günü içinde ve elektronik ortamda levhaya
işlenmek üzere TOBB’a bildirir.
(3) Mevcut acentesinden ayrılmış ve başka bir acentede işe başlamamış müdür veya
teknik personel kendileri uygun gördüğü takdirde, durumlarına ilişkin bilgiler, TOBB internet
sitesinde duyurulur.
Mesleki Sorumluluk Sigortası
Madde 15
(1) Acenteler, mesleki faaliyetleri sonucu neden olacakları zararlardan sorumludur.
(2) Acentenin bağlı bulunduğu sigorta şirketinin acentenin bu sorumluluğunu
üstlenmemesi veya bu sorumluluk için teminat sunmaması hâlinde, acente tarafından
sorumluluk sigortası yaptırılır. Bu hususlar, acentelik sözleşmesinde açıkça belirtilir.
(3) İkinci fıkra uyarınca mesleki sorumluluk sigortası yaptırılması gereken hâllerde,
acenteler sigorta şirketleri ile yaptıkları acentelik sözleşmesini takiben en geç bir ay içinde
mesleki sorumluluk sigortasını yaptırarak bu hususta elektronik ortamda uygunluk belgesi
başvurusunda bulunduğu odaya bildirimde bulunur.
(4) Mesleki sorumluluk sigortasının beher tazminat talebi için teminatı en az 20.000.TL ve bir yıl boyunca tüm tazminat talepleri için teminatı en az 150.000.- TL’dir. Bu
Yönetmelik’in 12. maddesinin ikinci fıkrasına uygun biçimde birden fazla sigorta şirketine
aracılık edilmesi durumunda, bu teminat limitlerini haiz ve acentelik faaliyetlerinin tümünü
kapsayan yalnızca bir sorumluluk sigortası yaptırılması yeterlidir.
(5) Mesleki sorumluluk sigortasının asgari teminat miktarı, her yıl Türkiye İstatistik
Kurumu tarafından açıklanan Üretici Fiyatları Endeksi yıllık artış oranını aşmamak kaydıyla
Müsteşarlıkça artırılabilir.
Sigorta Poliçelerinin Düzenlenmesi ve Primlerin Tahsili
Madde 16
(1) Sigorta poliçelerinin acentelerce düzenlenmesine ve primlerin tahsil edilmesine
ilişkin usul ve esaslar, sigorta şirketi ile acente arasında akdedilen acentelik sözleşmesinde
açıkça belirtilir.
(2) Sigorta poliçelerinde, poliçeye aracılık eden acentenin unvanı ve levha numarası ile
işlemi yapan teknik personelin adı, soyadı, sicil numarası ve imzasının açık olarak yer alması
zorunludur.
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(3) Sigortalı tarafından, acentelere yapılan ödeme sigorta şirketine yapılmış sayılır.
Sigorta şirketlerince acenteye yapılan ödeme, hak sahibi tarafından tahsil edilmedikçe yapılmış
sayılmaz.
(4) Bir sözleşmenin unsurları içerisinde, taraflardan birisinin bu sözleşmede yer alan
herhangi bir hususta sigorta yapmaya zorunlu tutulduğu hâllerde sigortanın sözleşme yapılan
kurum vasıtasıyla yaptırılmış olması, sözleşme konusu faaliyetlerin maliyetini etkileyici bir
unsur olarak kullanılamaz. Bu hüküm, 29. ve 30. maddelerde belirtilen kurumlar tarafından
yapılacak acentelik faaliyetleri için de uygulanır.
(5) Bankalar, sigortanın kendisi veya başka sigorta aracısı tarafından yaptırılabileceği
hususunda hizmet sağladıkları kişiyi bilgilendirirler. Bankalar, hizmet sağlanan kişinin başka
bir sigorta şirketi veya sigorta aracısı yoluyla yaptırdığı ve talep edilen teminatları kapsayan
sigorta poliçesini kabul etmek zorundadır.
(6) Bu maddenin dördüncü ve beşinci fıkralarına aykırılık Kanun’un 32. maddesinin
beşinci fıkrasına aykırılık olarak değerlendirilir.
(7) Sigorta şirketleri, piyasaya sundukları ürünlerinin fiyatlarında dağıtım kanalları
itibarıyla farklılaştırma yapamaz. Bu hüküm, doğrudan satış ile bu Yönetmeliğin 29. ve 30.
maddelerine göre acentelik yapan kuruluşlar için de geçerlidir.
Acente Komisyonları ve Diğer Menfaatler
Madde 17
(1) Sigorta branşları itibarıyla uygulanacak komisyonlar, sigorta şirketleri ve acenteler
arasında serbestçe belirlenir. Ancak, komisyonlara ilişkin olarak ilgili mevzuatında özel
hükümler bulunan sigorta branşlarında, kendi hükümleri geçerlidir.
(2) Sigorta şirketleri, acentelerine sağlayacakları komisyon, ek komisyon, teşvik primi
ve benzeri isimler altındaki ödeme ya da imkânlara ilişkin usul ve esasları ayrıntılı olarak
internet sayfalarında ilan etmek zorundadırlar. Sigorta şirketleri, acentelerine münferiden,
doğrudan ya da dolaylı olarak bu tür ödeme veya imkânlar haricinde menfaat sağlayamaz. Bu
hüküm, 29. ve 30. maddelerde belirtilen kurumlar için de uygulanır.
(3) Sigorta acentesi, acentelik sözleşmesinin sona ermesi hâlinde, sözleşmesinin sona
ermesi öncesinde sigorta ettirenlerle yaptığı işlerle ilgili sigorta sözleşmeleri için ileride
gerçekleşecek prim tahsilatları üzerinden sigorta şirketi tarafından yapılacak tahsilat ölçüsünde
komisyona hak kazanır.
(4) Sözleşmenin sona ermesi sırasında henüz sonuçlandırılmamış işlemler için işleme
ilişkin teklifin acentelik sözleşmesinin sona ermesinden önce acente tarafından sigorta şirketine
ulaştırılmış ve sigorta sözleşmesinin de en geç 60 gün içinde ilgili sigorta şirketinden yapılmış
olması kaydıyla bu sözleşmelerden doğabilecek komisyona üçüncü fıkrada belirtilen ölçüt
çerçevesinde hak kazanılır.
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Portföy Hakkı
Madde 18
(1) Sigorta şirketi, sözleşme ilişkisinin sona ermesinden sonra da sigorta acentesinin
kazandırdığı portföy sayesinde önemli menfaatler elde ediyor ve bu hakkaniyet gerektiriyorsa,
sigorta acentesi sigorta şirketinden tazminat talep edebilir. Önemli menfaat ve hakkaniyetten
söz edilebilmesi için;
a) acente tarafından sigorta şirketine kazandırılan müşterilerin sigorta sözleşmelerini,
acentelik sözleşmesi sona erdikten sonra da aynı sigorta şirketinden yenilemeleri,
b) sigorta ettirenlerin kazandırılmasının süreklilik arz ederek acentenin kazandırdığı
müşteriler üzerinden portföyün genişlemesi,
c) acentenin 30.000.- TL’den daha fazla yıllık prim ödeyen bir müşteriyi kazandırması
şartlarından birinin gerçekleşmiş olması gerekir.
(2) Acentelik sözleşmesinin sigorta şirketinin sözleşmeyi feshetmesini gerektirecek
haklı bir neden olmaksızın acente tarafından sona erdirilmesi veya acentenin kendi kusuruyla
sigorta şirketi tarafından haklı sebeplerle feshine sebep olunması hâllerinde, acente tarafından
tazminat talebinde bulunulamaz. Bu fıkra uygulamasında, acentelik sözleşmesinin acente
tarafından yalnızca ilgili şirketle çalışmaya devam etmeme kararı nedeniyle feshedilmesi
geçerli bir fesih nedeni sayılamayacağı gibi, prim üretim ölçütleri önceden belirlenmeksizin
üretim yetersizliği sebebiyle veya bağlı bulunulan sigorta şirketince belirlenen riziko kabul
esaslarına göre acentelerce aracılık edilen sigorta sözleşmelerinden elde edilen prim gelirleri ile
tazminat ödemeleri arasındaki dengesizlik nedeniyle verimli olmamasının gerekçe gösterilmesi
gibi hâller acentenin kendi kusuru olarak kabul edilmez.
(3) Tazminat, acentenin son beş yıllık faaliyeti çerçevesinde aldığı yıllık komisyon ve
diğer ödemelerin ortalamasını aşmamak kaydıyla taraflar arasında belirlenir. Sözleşme
ilişkisinin beş yıldan daha kısa bir süre devam etmiş olması hâlinde, tazminatın hesabında
faaliyetin devamı sırasındaki ortalama esas alınır.
(4) Tazminat talebinin sözleşmenin sona ermesinden itibaren bir yıl içinde yapılması
gerekir. Acentenin iflası, ölümü ya da hacir altına alınması hâllerinde, tazminat acentenin yerine
geçenlere ödenir.
(5) Acentelik sözleşmelerine, portföye ilişkin tazminat istenmeyeceğine dair hükümler
konulamaz.
(6) Acentelerin faaliyetlerine son vermek istemeleri hâlinde, sigorta şirketi tarafından
onaylanmak kaydıyla, portföylerini kendi seçecekleri başka bir acenteye devredebilir. Bu
takdirde, sigorta şirketinden tazminat talep edilemez.
(7) Acente teknik personeli ile yetkilileri, sigorta sektöründe faaliyet gösteren başka bir
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kuruluşa geçtiğinde, daha önce çalıştığı acentenin portföyüne ilişkin bilgileri yeni kuruma
taşıyamaz.
Hesap Planı ve Hesap Mutabakatı
Madde 19
(1) Sigorta şirketleri ile acentelerin hesap ve kayıt düzenlerini üçer aylık dönemler
itibariyle mutabakat çalışmasına uygun olacak şekilde oluşturmaları ve bu dönemler itibariyle
mutabakat sağlamaları zorunludur.
(2) Acenteler, hesaplarını ve mali tablolarını Müsteşarlıkça belirlenecek Tek Düzen
Hesap Planına uygun olarak tutmak zorundadır.
Teminat
Madde 20
(1) Acentelik faaliyetleri nedeniyle sigorta şirketlerinin acentelerinden talep
edebilecekleri teminatın miktarı ve koşulları, taraflar arasında serbestçe belirlenir.
(2) Müsteşarlık, gerekli gördüğü durumlarda teminat tesisi ile ilgili kurallar belirlemeye
yetkilidir.
Başka Faaliyet Yasağı ve Diğer ortaklıklar
Madde 21
(1) Acenteler, acentelik faaliyeti yürütülen ticari işletmeleriyle acentelik faaliyeti
haricinde başka bir ticari faaliyette bulunamaz. Acentelerin başka acentelere veya diğer
şirketlere ortak olmaları durumunda, iştirak ettikleri tutar öz sermayelerinden düşülür.
(2) Acentelerin ortak, yetkili veya teknik personeli, diğer mevzuat hükümleri saklı
kalmak kaydıyla, Kanunda yasaklananlar dışında, bir başka şirkete ortak olabilir veya ayrı bir
işletme kurarak başka bir alanda faaliyet gösterebilir.
(3) Acente müdürü, sermayesinin en az %51’i aynı acenteye veya eşi ya da velayeti
altındaki çocuklarına ait olmak ve aynı il sınırları içinde bulunmak kaydıyla, başka bir acentede
görev yapabilir. Bu durumda, bir müdürün görev yapabileceği acente sayısı üçten fazla olamaz.
Ticari ve Mesleki Sırların Saklanması
Madde 22
(1) Sigorta acentelerinin yetkilileri ve çalışanları ile meslek örgütlerinin üyeleri, sıfat ve
görevleri dolayısıyla bu Yönetmelik kapsamındaki kurum ve kuruluşlar ile sigorta
sözleşmesiyle ilgili kişilere ait sırları kanunen açıkça yetkili kılınan mercilerden başkasına
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açıklayamaz, kendi amaç ve çıkarları doğrultusunda kullanamaz. Acente yöneticilerinden ve
çalışanlarından bu konuda gizlilik taahhütnamesi alınır.
Unvan, İlan, Reklam, Afiş ve Pano
Madde 23
(1) Acenteler, sigorta şirketlerine ve sözleşme yaptırmak isteyenlere yanıltıcı bilgi ve
belge veremez, unvanlarında acentelik fonksiyonlarını gizleyecek şekilde ve sigorta şirketi
olarak faaliyet gösterdikleri anlamını taşıyacak ifadeler de dâhil olmak üzere başka bir faaliyette
bulunulduğu izlenimini verecek ifadeler kullanamaz. Kanunun 32. maddesinin birinci fıkrası,
uygulaması bakımından gerçek ve tüzel kişi acenteler, unvanlarında “sigorta” ifadesi ile birlikte
“acentelik” veya “aracılık” ifadelerinden yalnızca birini veya bunların türevini kullanmak
zorunda olubaşkaca bir ifade kullanamaz. Bu şart, faaliyeti sınırlı acentelerin diğer faaliyetlerini
gösteren unvanları ile birlikte geçerlidir.
(2) Acentelerin ve şubelerinin antet, afiş, reklam ve tabelalarında acente unvanına yer
verilmesi zorunludur.
(3) Acenteler, levha kayıt numarasını içeren bir plakayı işyerlerinin girişinde ve gözle
görünür şekilde asmak zorundadır. Bu plakanın şekli, Müsteşarlığın uygun görüşü ile İcra
Komitesince belirlenir.
(4) 29. ve 30. maddelerde belirtilen kurum ve kuruluşlar tarafından yapılacak acentelik
faaliyetlerinde, bağlı bulunulan sigorta şirketi ile aracılık edilen sigorta branşları acentelik
faaliyetinin gösterildiği birimlerde gözle görülebilir bir şekilde belirtilir.
Sermaye ve Mal Varlığı Yeterliliği
Madde 24
(1) Faaliyette bulunan tüzel kişi acentelerin gerekli öz sermayesi ile gerçek kişi
acentelerin mal varlığı, yıl sonları itibarıyla hesaplanan prim üretiminin %4’ünden az olamaz.
(2) Acenteler, Ek 8’deki tabloda belirtilen şekilde hesaplayacakları gerekli öz sermaye
ve mal varlığı yeterliliği bilgilerini en geç takip eden yılın Nisan ayı sonuna kadar elektronik
ortamda uygunluk belgesi başvurusunda bulunduğu odaya bildirir. İlave öz sermaye veya mal
varlığı ihtiyacının ortaya çıkması hâlinde, eksik kalan kısım en geç takip eden yılın Ekim ayı
sonuna kadar tamamlanır. Müsteşarlık bu süreyi kısaltmaya yetkilidir.
(3) Gerekli öz sermaye ve mal varlığı açığını süresi içinde kapatmayan acenteler, bu
açığı kapatana kadar acentelik faaliyetinde bulunamaz.
(4) Yapılan inceleme veya denetim sonucunda ya da herhangi bir şekilde
yükümlülüklerini yerine getiremediği anlaşılan acenteler için Müsteşarlıkça ilgili sigorta
şirketlerine bildirimde bulunulur.
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(5) Acentelerin öz sermayelerinin eksiye düşmesi durumunda, Müsteşarlıkça yapılan
uyarıya ve verilen ek süreye rağmen öz sermaye yeterliliğinde herhangi bir düzelme olmaması
hâlinde, acentelerin uygunluk belgeleri Müsteşarlıkça iptal edilir. Müsteşarlıkça bu hususta
verilecek ek süre, iki aydan az sekiz aydan fazla olamaz. Bu fıkra hükümleri çerçevesinde öz
sermayeye yapılan atıflar, gerçek kişi acentelerde mal varlığına yapılmış sayılır.
Teknik Personel Eğitimi
Madde 25
(1) Teknik personel, tarihi ve programı Müsteşarlıkça belirlenerek duyurulacak ve yılda
bir kez beş iş gününü geçmemek üzere açılacak eğitime en az beş yılda bir katılır. Eğitim
sonunda, teknik personelin durumlarının değerlendirilebilmesi amacıyla ayrıca sınav yapılır.
(2) Teknik personel eğitiminin ve sınavının SEGEM tarafından yapılması esastır.
Eğitim ve sınavın süresi, kapsamı, yöntemi ile ücreti ve diğer koşullarına ilişkin çalışmalar İcra
Komitesinin görüşü alınarak SEGEM tarafından yapılır, Müsteşarlıkça karara bağlanır.
(3) Eğitimi süresi içinde başarıyla tamamlamamış olan teknik personelin faaliyeti, bu
eğitimi tamamlayıncaya kadar durdurulur.
(4) Bu Yönetmelik’in 29. ve 30. maddesinde yer alan kurum ve kuruluşlarda sigortacılık
işlemlerinden sorumlu personelin eğitimi, bu kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak suretiyle
eğiticilerin eğitimi suretiyle yapılabilir.
Prodüktörler:
Bunlar, yukarıda izah edilen acentelerde olduğu gibi, hiçbir sigorta şirketine mukavele
ile bağlı olmadan sigorta sözleşmesi yapmak isteyenlere bilgi vererek teklifnamenin
hazırlanmasında yardımcı olan gerçek veya tüzel kişilerdir.
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Uygulamalar
1)

Sigortanın öneminin ve fonksiyonlarının araştırılması

2)

Sigorta aracılarının ne oldukları ve işlevlerinin öğrenilmesi
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Uygulama Soruları
1) Sigorta nedir?
2) Sigortanın önemi ve fonksiyonları nedir?
Sigortanın tarafları nelerdir? Acenteleri açıklayınız.

42

Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Sigortanın ne olduğunu, önemini ve fonksiyonlarını; sigorta aracılarını öğrendik.
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Bölüm Soruları
1. Alım ve satım işlemlerine bir komisyon karşılığı aracılık eden, işlemleri kendi adına
ancak taraf olduğu kişi veya kurumlar hesabına yapan işlemcilere ne ad verilir? (Kolay)
a) Acente
b) Tüccar
c) Eksper
d) Reasürör
e) Broker
2. Sigortacının bir prim karşılığında sigortalının ölçülebilir bir menfaatini güvence
altına almasına ne denir? (Kolay)
a) Teminat
b) Tazminat
c) Zeyil
d) Rücu
e) Reasürans
3. Aşağıdakilerden hangisi sigortanın unsurlarından değildir? (Orta)
a) Rizikonun ileride ortaya çıkma ihtimali olmalıdır
b) İleride doğacak bir tehlike karşılığında sigortalı prim ödemelidir
c) Rizikonun gerçekleşmesi halinde sigortacı tazminat ödemelidir
d) Sigortanın bir konusu olmalıdır
e) Gerçekleşen riziko sigorta bedelini aşarsa sigortacı ödeme yapmalıdır
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4. Aşağıdakilerden hangisi sigortanın fonksiyonlarından değildir? (Orta)
a) Tasarrufu geliştirir
b) Ekonomi için fon yaratır
c) Riskin gerçekleşmesini önler
d) Kredi teminine yardımcı olur
e) Güven hissi oluşturur
5. 1994 yılında yayımlanan "Sigorta Acenteleri Yönetmeliği"ne göre; acenteler
…………. ve …………. acente olmak üzere iki gruba ayrılırlar.
Yukarıdaki boşluklara aşağıdakilerden hangileri gelmelidir? (Zor)
a) Yetkili/Yetkisiz
b) Sözleşmeli/Sözleşmesiz
c) Bağımlı/Bağımsız
d) Gerçek/Tüzel
e) Sigortalı/Sigortasız

Cevaplar
1)e 2)a 3)e 4)c 5)a
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3. SİGORTA SÖZLEŞMESİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
3. SİGORTA SÖZLEŞMESİ
3.1. Sigorta Sözleşmesi Nedir?
3.1.1. Muvakkat İlmühaber
3.1.2. Ek Belge (Zeyilname)
3.1.2.1 Zeyilname Çeşitleri
3.1.3. Yenileme Belgesi (Tecditname)
3.1.4. Teklifname
3.1.5. Bilgilendirme Formu
3.1.5.1.

Sözleşmenin

Müzakeresi

ve

Kurulması

Sırasındaki

Bilgilendirme

Yükümlülüğü ve Bilgilendirme Formu ve İçeriği
3.1.5.2. Bilgilendirme Formu ve Diğer Belgelerin Verilmesi
3.1.5.3. Sigortacının Genel Bilgilendirme Yükümlülüğü
3.1.5.4. Bilgi Talepleri ve Şikâyetlerin Cevaplandırılması
3.1.5.5. Kamuoyunun Bilgilendirilmesi, İnternet Sitesi Kurma Zorunluluğu
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

Sigorta sözleşmesi nedir?

Diğer sigorta belgeleri nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği

Sigorta sözleşmesi ve diğer Sigorta sözleşmesi ve diğer
sigorta belgeleri
sigorta
belgelerinin Öğrendikleri, bilgileri
kendisini geliştirmek
öğrenilmesi

ile
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Anahtar Kavramlar
•

Poliçe

•

Muvakkat İlmühaber

•

Zeyilname

•

Tecditname

•

Teklifname

•

Bilgilendirme Formu
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3. SİGORTA SÖZLEŞMESİ (POLİÇE)
3.1. Sigorta Sözleşmesi Nedir?
Poliçe, sigorta akdinin yapılmış olduğunu ve akdin taşıdığı şartları gösteren yazılı bir
sözleşmedir, delil niteliğindedir. Sigorta sözleşmesinin Türk Ticaret Kanunu’nun 1263.
maddesindeki esasları taşıması, yani sigortanın tanımına uyması gerekir. Bu esaslara göre
sözleşme, yani poliçe, sigortalı ile sigortacının karşılıklı yükümlülüklerini gösteren bir
anlaşmadır.
Türk Ticaret Kanunu’nun 1266. maddesine göre bir poliçenin aşağıdaki hususları ihtiva
etmesi gerekir:
•

Sigortacının ve sigorta ettirenin ve varsa sigortadan faydalanan

•
kimsenin ad ve soyadı veya ticaret unvanı ile ikametgahları, TC kimlik no
ve/veya Vergi no
•

Sigortanın konusu,

•

Sigortacının üstüne aldığı rizikolarla bunların başlayacağı ve son bulacağı tarih,

•

Sigorta bedeli,

•

Primin tutarı (sigorta ücreti) ile ödeme zamanı ve yeri,

•

Sigortacının üstüne aldığı rizikoların belirtilmesi,

•

Tanzim tarihi,

•

İlgili bakanlıkça onaylanmış bir genel şart.

7397 sayılı “Sigorta Şirketlerinin Murakabesi” Kanunu’nun 28. maddesine göre sigorta
sözleşmesi, Hazine Müsteşarlığınca onaylanan genel şartlara uygun olarak yapılır. Poliçe ile
ilgili 3 ayrı husus daha var ki onları da ayrı ayrı belirtmek gerekir.

3.1.1. Muvakkat İlmühaber
Türk Ticaret Kanunu’nun 1265. maddesine göre; “Sigortacı, sigorta ettirene sigorta
mukavelesi gereğince her iki tarafın haiz olduğu hak ve borçları gösteren ve kendi tarafından
imza edilen bir sigorta poliçesi veya onun yerine geçmek üzere bir muvakkat sigorta
ilmühaberini ekleriyle beraber vermeye mecburdur.”
Muvakkat ilmühaber, sigorta sözleşmesinin yapılmasından sonra poliçenin sigorta
ettirene verilmesi ve primin ödenmesine kadar geçecek süre içindeki tehlikelerin sigortacının
sorumluluğunda olduğunu belirtmek amacı ile düzenlenir.
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3.1.2. Ek Belge (Zeyilname)
Ek belge, poliçenin yürürlük süresi içinde meydana gelen değişiklikleri belirtmek için
düzenlenir. Zeyilname, sigorta poliçesinin ayrılmaz bir parçasıdır.

3.1.2.1 Zeyilname Çeşitleri
• Teminat ilavesi
• Teminat eksiltilmesi
• Sigorta bedeli ilavesi
• Sigorta bedeli eksiltilmesi
• Vade değişikliği
• İsim/unvan değişikliği
• Adres değişikliği
• Sigorta konusu değişikliği
• Prim tahsili
• Prim iadesi
• Mebdeinden iptal zeyilnamesi
• Sigortalının talebine atfen iptal zeyilnamesi
• Kısa süreli iptal zeyilnamesi
• Beyan zeyli vs.
İşin konusu ve branş özelliklerine göre zeyilname çeşitleri değişiklik göstermektedir.

3.1.3. Yenileme Belgesi (Tecditname)
Yenileme belgesi, sigortalıların sigorta süresinin bitiminde sigorta teminatından
mahrum kalmamaları için sigorta şirketince tek taraflı olarak düzenlenen bir belgedir.
Yıllık poliçeler, sigortalının adı, adresi, rizikonun niteliği, yeri ve sigorta bedeli
bakımından herhangi bir farklılık göstermediği takdirde tecditname ile yenilenir. Ancak,
belirtilen şartlarda bir değişiklik olduğu takdirde yeni bir poliçe düzenlenmesi gerekir.
Sigorta sözleşmesinin (poliçe) izahından sonra, şimdi de poliçeye baz teşkil eden ve
ondaki bilgilere istinaden poliçe tanzimi gereken, ayrıca poliçeden önce de devreye giren bir
önemli belge de “teklifname”dir.
O hâlde, yukarıda izah edilen bilgilerden önce bilinmesi gereken konu teklifname
olmalıdır.
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3.1.4. Teklifname
Teklifname, sigortalının doldurarak sigortacıya verdiği ve sigorta konusu ve poliçe
şartları ile ilgili gerekli tüm bilgileri taşıyan bir formdur. Çok özel sigortalar dışında, çoğu
sigorta türleri bakımından hazır teklifname formları mevcuttur. Her sigorta şirketi, branşın ve
de rizikoların özelliğini dikkate alarak teklifname hazırlar. Teklifnamelerin imzalı olmaları da
çok önemlidir. Teklifnameler genelde sigortalının adını, adresini, sigortanın konusunu, istenen
rizikoların ayrı ayrı ismini, sigorta bedelini ve de sigorta süresi ile tanzim tarihini ihtiva
etmelidir. Aşağıda açıklanacak olan “Azami Hüsnüniyet Prensibi”ne göre sigortalının esasla
ilgili tüm bilgileri eksiksiz beyan etmek suretiyle sigortacının prim tespitine yardımcı olması
gerekmektedir. İşte bütün bu esaslı bilgilerin öncelikle teklifnamede yer alması lazımdır.
Teklifnamenin en önemli kısmı, sigortanın konusu ve istenen rizikolarla ilgilidir.
Bunların eksiksiz ve sağlıklı olması hâlinde, sigortacıda gereken primi rahatlıkla
saptayabilmektedir.

3.1.5. Bilgilendirme Formu
28 Ekim 2007 tarihli, 26684 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanarak 01 Mart 2008
tarihinde yürürlüğe giren sigorta sözleşmelerinde bilgilendirmeye ilişkin yönetmelik ile poliçe
düzenlenmeden önce sigortalıyı bilgilendirmek için form düzenlenmesi uygulaması
başlamıştır.
Bu yönetmeliğin amacı, belli bir sigorta ilişkisine girmek isteyen kişilerin, gerek
sözleşmenin müzakeresi gerekse kurulması sırasında sözleşmenin konusu, teminatları ve diğer
özellikleri hakkında oluşabilecek bilgi eksikliklerinin giderilmesi ile sözleşmenin devamı
sırasında ortaya çıkabilecek ve sözleşmenin işleyişi ile ilgili olarak sigorta ettireni, sigortalı
veya lehtarı etkileyebilecek nitelikteki değişikliklerden ve gelişmelerden ilgililerin haberdar
edilebilmesini teminen sigortacı tarafından yerine getirilmesi gereken görev ve yükümlülüklere
dair usul ve esasları düzenlemektir.
Bilgilendirmeye ilişkin genel ilkeler ve sigortacının bilgilendirme yükümlülüğü,
sigortacı tarafından sigorta ettirene ve sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen kişilere karşı
sözlü ve yazılı şekilde yerine getirilir. Bilgilendirmenin yazılı olarak yapılması esastır. Ancak,
telefon, çağrı merkezi, internet ve benzeri iletişim araçları kullanılarak uzaktan pazarlama
yöntemleriyle yapılan sigorta sözleşmelerinde olduğu gibi sözleşme taraflarının fiziki olarak
karşı karşıya gelmesinin ve işin gereği olarak yazılı bilgilendirme yapılmasının söz konusu
olmadığı hâllerde yazılı bilgilendirme şartı aranmayabilir. Ancak, sigortacı asgari
bilgilendirmenin yapıldığını ispatla yükümlüdür. Bu kapsamda yer alan işlemlerin niteliği ile
yapılacak bilgilendirmenin şekline ilişkin usul ve esaslar Müsteşarlıkça belirlenir.
Bilgilendirme yükümlülüğü, sigorta sözleşmesinin kurulmasından önce başlar ve
sözleşmenin geçerli olduğu süre içinde de devam eder.
Sigortacı, dürüstlük ilkeleri çerçevesinde; sözleşmenin müzakeresi, kurulması ve
devamı sırasında sigorta ettirene sigortayla ilgili teknik konularda yardımcı olmak, yapılacak
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veya yapılmış sigortacılık işleminin özellikleri ve sözleşmeye konu sigorta teminatı ile
sigortanın işleyişi hakkında gerekli her türlü bilgiyi sözlü ve yazılı olarak sağlamak ve sigorta
ettireni yanıltıcı her türlü hâl ve davranıştan kaçınmak zorundadır.
Bilgilendirme ile yükümlü olanlar ve bilgilendirmeyi talep edebilecek diğer
kişiler, sözleşme kurulmadan önce veya sözleşmenin müzakeresi yahut devamı sırasında, 12.
ve 13. madde hükümleri hariç olmak üzere, sigortacı için bu Yönetmelikte öngörülen
yükümlülükler sigortacının acenteleri için de geçerlidir.
Talep hâlinde sigortacı, sigorta ettirene karşı bilgilendirme konusundaki tüm
yükümlülüklerini sigortadan faydalanacak kişilere karşı da yerine getirmek zorundadır.
Bilgilendirme yükümlülüğünün gereği gibi yerine getirilmemesi durumunda ise, sigorta
sözleşmesinin müzakeresi, kurulması ve devamı sırasında, bilgilendirme yükümlülüğü gereği
gibi yerine getirilmemiş veya sigortacı hakkında yanıltıcı bilgi verilmiş ya da bu Yönetmeliğin
8. maddesinde düzenlenen “Bilgilendirme Formu” gereği gibi teslim edilmemiş yahut
bilgilendirme formunda yer alan bilgiler gerçeğe aykırı şekilde düzenlenmiş ve bu hâllerden
herhangi biri sigorta ettirenin kararına etkili olmuş ise, sigorta ettiren sigorta sözleşmesini
feshedebileceği gibi varsa uğradığı zararın tazminini de talep edebilir.

3.1.5.1. Sözleşmenin Müzakeresi ve Kurulması Sırasındaki
Bilgilendirme Yükümlülüğü ve Bilgilendirme Formu ve İçeriği
Sigortacı, sigorta sözleşmesinin kurulmasından önceki müzakere safhasında sözleşmeye
taraf olmak isteyen kişilere bilgilendirme formunun bir suretini verir.
Bilgilendirme formunun şekil ve içeriği, Müsteşarlıkça tespit edilir. Ancak, bu
Yönetmeliğin yürürlüğe girmesini müteakip, bilgilendirme formu hâlihazırda mevcut
bulunmayan sigorta türleri için, sigortacı tarafından asgari olarak;
a) Sigortacı ile acenteye ilişkin unvan ve iletişim bilgilerini,
b) Akdedilecek sözleşmeye ilişkin genel uyarıları,
c) Sözleşme ile verilen teminatları,
ç) Sigorta teminatının istisnaları ile her bir sigorta türü için teminat kapsamı dışında
olup da poliçede ayrıca belirtilmesi kaydıyla ek sözleşme ile teminat kapsamına alınabilecek
kıymetleri, rizikoları veya sözleşmeye eklenebilecek özel hükümlere ve klozlara ilişkin
bilgileri,
d) Tazminata ilişkin genel bilgiler ile tazminat ödeme kurallarını,
e) Şikâyet ve bilgi talepleri ile tahkim üyeliğine ilişkin bilgileri içerecek şekilde
hazırlanacak geçici bilgilendirme formları kullanılır. Müsteşarlık, bilgilendirme formlarının
kapsam ve içeriğini değiştirmeye yetkilidir.
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3.1.5.2.Bilgilendirme Formu ve Diğer Belgelerin Verilmesi
Bilgilendirme formunun ilgili bölümleri, sigortacı tarafından gerçeğe ve mevzuata
uygun şekilde doldurulur. Sigortacı, bilgilendirme formlarının basımını yapmak veya formları
elektronik ortamda hazırlamak ve bulundurmak zorundadır. Formların basılması durumunda,
basım ve dağıtıma ilişkin tüm giderler kendisine ait olan sigortacı, formları acentelerine
zamanında ve yeterli sayıda tevdi etmek zorundadır. Formların elektronik ortamda
bulundurulması hâlinde sigortacı, acentelerinin formlara tam ve kesintisiz erişiminin
sağlanması için gerekli altyapıyı oluşturmak ve bu konuda her türlü tedbiri almakla
yükümlüdür. Elektronik ortamda üretilen bilgilendirme formlarının bilgisayar yazıcısı veya
benzeri cihazlarla basımının yapılması hâlinde, bu fıkrada belirtilen yükümlülük yerine
getirilmiş sayılır.
En az iki nüsha düzenlenecek bilgilendirme formu, sözleşmenin kurulmasından önce
sigortacı tarafından kaşelenip imzalandıktan sonra, sözleşmeye taraf olmak isteyen kişiye imza
karşılığı verilir. Sigortacı, formun bir nüshasını saklamak zorundadır. İmza, sigorta ettirenin,
sigorta sözleşmesi ve işleyişi hakkında bilgi sahibi olduğu hususunda aksi ispat edilebilir karine
teşkil eder.
Sigortacının bilgilendirme yükümlülüğünü mevzuata ve usulüne göre ifa etmiş
sayılabilmesi için sözlü veya yazılı olarak sağlanan bilgilerin eksik, yanlış veya yanıltıcı
olmaması gerekir.
Sigortacı, akdin müzakeresi sırasında bilgilendirme formunu sigorta sözleşmesine taraf
olmak isteyen kişilere vermek zorundadır. Talebe bağlı olarak, gerek akdin müzakeresi gerekse
devamı sırasında sözleşmeye konu sigortaya ait sigorta genel şartları ile rizikonun
gerçekleşmesi hâlinde, tazminat başvurusunda talep edilebilecek bilgi ve belgelere ilişkin liste
sigortacı tarafından ilgililere verilir.
Müsteşarlık, bazı sigorta branşlarını veya riziko türlerini ya da sigorta sözleşmelerini
bilgilendirme yükümlülüğü kapsamı dışında tutmaya yetkilidir.

3.1.5.3.Sigortacının Genel Bilgilendirme Yükümlülüğü
Sigortacı, sözleşmeye konu sigortaya ilişkin mevzuatta meydana gelen değişiklikler
başta olmak üzere; iflas veya tasfiyesini, ilgili branşlarda yapılan ruhsat iptallerini, tüm
branşlarda sözleşme yapma yetkisinin kaldırıldığını ve sigorta sözleşmesinin devamı sırasında
ortaya çıkabilecek, sigorta ettiren ile sigorta sözleşmesinden yararlanacak kimselerin hak, borç
ve yükümlülüklerini doğrudan etkileyebilecek nitelikteki her türlü değişiklik ve gelişmeyi
sigorta ettirene veya sözleşmeden menfaat sağlayacak kişilere en geç on iş günü içinde bildirir.
Sigortacı, sözleşmenin yürürlükte olduğu süre içindeki bildirim yükümlülüğünü
taahhütlü mektup, faks, telgraf, elektronik posta, güvenli elektronik imza veya Müsteşarlıkça
uygun görülen benzeri araçlarla yerine getirir.
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Sigortacının çağrı merkezi veya telefon aracılığıyla yapacağı bilgilendirme, görüşmenin
manyetik veya dijital ortamda kayıt altına alınmış olması ve bu durumun da sigortacı tarafından
ispat edilmesi hâlinde gereği gibi yerine getirilmiş sayılır.
Bildirim yükümlülüğünün bu maddede yazılı şekillerde yerine getirilebilmesinin
mümkün bulunmadığının tespiti hâlinde, gerekli bildirimler Müsteşarlığın uygun görüşü
alınarak ve Müsteşarlıkça uygun görülecek usulde basın ve yayın kuruluşları yoluyla da
yapılabilir.

3.1.5.4. Bilgi Talepleri ve Şikâyetlerin Cevaplandırılması
Sigortacı, sigorta ettiren veya sigorta sözleşmesinden menfaat sağlayanlar tarafından
yazılı veya elektronik iletişim araçlarıyla kendisine yöneltilen sigortaya ilişkin şikâyetlerle,
sözleşmeye bağlı olarak yapılacak ödemeler de dâhil olmak üzere sözleşmeye ilişkin her türlü
bilgi taleplerini, başvurunun kendisine ulaşmasından itibaren on beş iş günü içinde
cevaplandırmak zorundadır.
Sigortacı, birinci fıkradaki yükümlülükleri yerine getirebilmek amacıyla asgari iki
kişiden oluşan, şikâyet ve bilgi taleplerini değerlendirip sonuçlandırmakla görevli bir şikâyet
birimi kurar. Söz konusu şikâyet birimi, sigortacıya ulaşan tüm şikâyetlere ilişkin kayıt ve
istatistikleri tutar. Üçer aylık dönemler itibarıyla Müsteşarlıkça tespit edilecek usul ve esaslara
uygun olarak Müsteşarlığa rapor gönderir.

3.1.5.5. Kamuoyunun Bilgilendirilmesi, İnternet Sitesi Kurma
Zorunluluğu
Sigorta ettiren, sigortalı ve lehtarların, sigortacılığa ve mevzuata ilişkin gelişmelerden
sürekli olarak bilgilendirilmelerini teminen sigortacı, gerekli bilgi işlem altyapısı çalışmalarını
yapmak ve bu çerçevede Müsteşarlıkça belirlenecek şartları yerine getirmek üzere idari ve
teknik tedbirleri almakla yükümlüdür.
Sigortacı, genel hükümler ile bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde bilgilendirme
faaliyetini etkin olarak yürütebilmek amacıyla kurumsal internet sitesi oluşturur.
Sigortacı, bilgilendirme faaliyetinin etkin olarak yürütülebilmesi ve ilgililerin ihtiyaç
duyacakları bilgiye en kısa ve kolay yoldan ulaşabilmesi amacıyla aşağıdaki bilgi veya
belgelerin yer alacağı sayfa ve formları kolaylıkla okunabilir bir puntoda, ayrı ayrı ve ana
sayfadan doğrudan bağlantı vermek suretiyle oluşturarak kurumsal internet sitesi aracılığıyla
kamuoyunun bilgisine sunar.
a) Sigortacıya ilişkin genel bilgiler başta olmak üzere, sigortacının ortaklık yapısı, idari
yapısı ve sermayesine ilişkin bilgiler,
b) Faaliyet gösterilen branşlar ile bu çerçevede sunulan sigortacılık hizmetleri ve ürünler
ile ilgili bilgiler,
c) Sigorta ürünleri çerçevesinde teminat kapsamında olmamasına rağmen ek sözleşme
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ile teminat kapsamına alınabilecek kıymetler, rizikolar veya sözleşmeye konulabilecek özel
hükümlere ilişkin bilgiler,
ç) Sözleşmeye konu rizikonun gerçekleşmesi hâlinde, sigorta ettirenin, sigortalının ya
da lehtarın hak ve yükümlülükleri ile bunların izlemesi gereken prosedüre ilişkin bilgiler,
d) Vergi uygulamalarına ilişkin bilgiler,
e) Genel Müdürlük ve Bölge Müdürlükleri başta olmak üzere adres, elektronik posta,
telefon ve faks numaraları,
f) Acentelere ilişkin irtibat adresleri, telefon ve faks numaraları,
g) Şikâyet ve başvuruların yapılma şekli ve usulleri,
ğ) Sigorta ettirenlerin, sigortalıların veya sigortadan menfaat sağlayan kişilerin internet
üzerinden bilgi talep edebilmesine ve şikâyette bulunabilmesine olanak sağlanmasını teminen
oluşturulacak elektronik formlar,
h) İstatistiki veriler ve diğer bilgiler.
Üçüncü fıkrada yazılı yükümlülüklere ek olarak sigortacı; sigorta ettirenlerin,
sigortalıların veya sigortadan faydalanacak diğer kişilerin;
a) Poliçe bilgileri ile tazminat ödemelerine ilişkin işlemlerin güncel hâline,
b) (a) bendine ek olarak hayat sigortası sözleşmelerinde tahakkuk eden ve tahsil edilen
primlere, verilen teminatlara ve her bir teminata ilişkin tutarlara, kesintilere (komisyonlar, idari
ve tahsil masrafları ile diğer giderler), varsa birikim ve kâr payı tutarına, kâr payı oranlarına,
iştira, ikraz ve tenzil değerlerine, ikraz ve tenzildeki sözleşmelerin durumuna,
c) Müsteşarlıkça uygun görülecek diğer konulara ve verilere internet aracılığıyla günlük
olarak erişimini sağlamak amacıyla gerekli bilgi işlem altyapısını kurar. Oluşturulacak sisteme,
poliçe numarası, hasar dosya numarası veya sigortacı tarafından sağlanacak kullanıcı adı, şifre
ya da benzeri kişisel bilgiler ile giriş yapılabilir.
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Uygulamalar
1) Sigorta sözleşmesinin araştırılması
2) Diğer sigorta belgelerinin neler oldukları ve neler içerdiklerinin öğrenilmesi
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Uygulama Soruları
1)

Poliçe nedir ve özellikleri nelerdir?

2)

Zeyilname nedir, çeşitleri nelerdir?

Bilgilendirme formu nedir, ne işe yarar?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Sigorta sözleşmesinin (poliçe) ve diğer sigorta belgelerinin ne olduğu ve ne işe
yaradıklarını öğrendik.
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Bölüm Soruları
1. Sigorta akdinin yapılmış olduğunu ve akdin taşıdığı şartları gösteren, sigortalı ile
sigortacının karşılıklı yükümlülüklerinin bulunduğu sözleşmeye ne ad verilir? (Kolay)
a)Poliçe
b)Tecditname
c)Zeyilname
d)İbraname
e)İhtarname
2. 7397 Sayılı "Sigorta Şirketlerinin Murakabesi" Kanununun 28. maddesine göre
sigorta sözleşmesi ………………………. tarafından onaylanan genel şartlara uygun olarak
yapılır.
Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? (Orta)
a) Sosyal Güvenlik Kurumu
b) Sigorta Bilgi Merkezi
c) Ekonomi Bakanlığı
d) Sermaye Piyasası Kurulu
e) Hazine Müsteşarlığı
3. Sigorta sözleşmesinde aşağıdakilerden hangisi veya hangileri bulunmalıdır? (Orta)
I.Sigortanın konusu
II.Sigorta bedeli
III.Sigortacının verdiği teminatlar
IV.Prim tutarı
a)I ve II

b)I ve III

c)I,III ve IV

d)Hepsi

e)Hiçbiri

4. Tecditname nedir? (Zor)
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a) Yenileme Belgesi
b) Ek Belge
c) İptal Belgesi
d) Teklif Belgesi
e) Rücu Belgesi
5. Sigortalının doldurarak sigortacıya verdiği, sigorta konusu ve poliçe şartları ile ilgili
gerekli tüm bilgileri taşıyan forma ne ad verilir? (Kolay)
a)İbraname

b)İhtarname

c)Zeyilname

d)Teklifname

e)Rücuname

Cevaplar
1)a 2)e 3)d 4)a 5)d
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4. SİGORTANIN ÜCRETİ VE SİGORTA TARİFESİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
4. SİGORTANIN ÜCRETİ VE SİGORTA TARİFESİ
4.1. Sigortanın Ücreti (Prim)
4.1.1. Tehlike Payı (Riziko Primi)
4.1.2. İstihsal Masrafı Payı
4.1.3. Genel Giderler Payı
4.1.4. Kar Payı
4.1.5. Afet Payı
41.2. Sigorta Tarifesi
4.2.1. Serbest Tarife
4.2.2. Tasdik Tarifesi
4.2.3. Tanzim Tarifesi
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

Sigorta ücreti ve çeşitleri nelerdir?

2)

Sigorta tarifeleri nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği
Sigorta ücretleri ve türleri ile Sigorta ücretleri ve türleri ile Öğrendikleri, bilgileri ile
tarife türleri
tarife türlerinin öğrenilmesi
kendisini geliştirmek
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Anahtar Kavramlar
•

Prim

• Sigorta Tarifesi
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4. SİGORTANIN ÜCRETİ VE SİGORTA TARİFESİ
4.1. Sigortanın Ücreti (Prim)
Türk Ticaret Kanunu’nun 1263. maddesindeki sigortanın tanımında yer alan “sigortacı
bir prim karşılığında bir kimsenin para ile ölçülebilen bir menfaatini...” ifadesi sigorta priminin
önemini göstermektedir. Bu nedenle bu primin de çok sağlıklı olarak saptanması gerekir.
Sigorta priminin hesaplanmasında aşağıda belirtilen önemli hususların dikkate
alınmasında yarar vardır

4.1.1. Tehlike Payı (Riziko Primi)
Bu pay, tatmin edici bir süre, örneğin; 10-15 yıllık bir devre dikkate alınarak o rizikonun
gerçekleşme durumundan hareketle hesaplanır. Hasar nispeti yani riziko primi, primin en
önemli unsuru olduğundan bunun çok sağlıklı olarak saptanması gerekmektedir.

4.1.2. İstihsal Masrafı Payı
İlgili sigorta dalında verilen komisyon vesair masrafların prim gelirine olan nispeti bu
payı ifade eder.

4.1.3. Genel Giderler Payı
Sigorta şirketinin bütün genel masraflarını, örneğin; maaşı, elektrik giderleri, reklam
harcamaları vb. ihtiva eder.

4.1.4. Kâr Payı
Sigorta şirketleri de kâr elde etmek için kurulan işletmelerdir. Bu nedenle makul bir kâr
payının da prim saptanmasında dikkate alınması gereklidir.

4.1.5. Afet Payı
Her ne kadar afet payı riziko priminde yer almalı ise de genelde sigorta şirketleri bu
faktörü de prim saptanmasında ayrı bir unsur olarak düşünerek muhtemel katastrof hasarlar için
makul bir pay ayırmaktadırlar.

4.2. Sigorta Tarifesi
Sigorta primlerinin saptanmasında dikkate alınacak hususlar yukarıda izah edildi. Şimdi
de bu primlerin esaslarını gösteren kurallara yani tarifelere değinelim.
Sigortaların fiyatlandırılması, tarifelere göre yapılır. Her sigorta şirketinin poliçe
keserken uyguladığı fiyatın kayıtlı olduğu bir tarifesi vardır. Sigorta şirketlerinin kullandığı
tarifelerin incelenmesinde, bunların ya bizzat şirket tarafından saptandığı veya bir yetkili
organın bunu tespit veya tasdik ettiği görülmektedir. İşte buna göre sigorta tarifeleri de üç kısma
ayrılmaktadır.
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4.2.1. Serbest Tarife
Serbest tarife sisteminde, hiçbir organın tarifeye müdahalesi yoktur. Bu sistemde sigorta
şirketi, kendi tarifesini kendi anlayışı ve istatistiki bilgileri ışığında hazırlar. Serbest tarifede
devletin müdahale veya kontrolü, sadece sigorta şirketlerinin genel politika ve mali yetenek
açısından oluşmaktadır. Burada gaye, serbest rekabetin oluşmasını sağlamaktır. Bunun için de
iyi bir alt yapının yani istatistiki bilgilerin ve sigorta bilincinin ülkede yerleşmiş olması arzu
edilir.
Türkiye, çok uzun yıllar süren tanzim sisteminden sonra (zorunlu sigortalar hariç)
elementer branşlarda serbest tarife rejimine geçmiştir. Yani sigortalı ile sigortacı, herhangi bir
otoritenin müdahalesi olmadan primi kendileri serbestçe saptayabilmektedirler. Ülkemizde
1990 yılı Mayıs ayından itibaren kaza ve mühendislik; aynı yılın Ekim ayından itibaren de
nakliyat ve yangın sigortalarında serbest tarifeye geçilmiştir.

4.2.2. Tasdik Sistemi
Bu sistemde sigorta şirketleri, hazırladıkları tarifeleri yetkili organa -Türkiye’de Hazine
Müsteşarlığı- onaylattıktan sonra uygulamaya koyarlar.
Ülkemizde hâlen hayat ve sağlık sigortalarında, bu tür tarifeler uygulanmaktadır. Bu
sistemde sigorta şirketleri, tıpkı yukarıda serbest tarifede olduğu gibi yine kendi teknik
anlayışlarına göre tarife hazırlamakta ve ilgili murakabe organı da bu tarifeyi teknik yönünü
dikkate almadan sadece mali ve genel ekonomi politikasını dikkate alarak tasdik etmektedir.

4.2.3. Tanzim Sistemi
Bu sistemde fiyatları ilgili otorite düzenler. 1990 yılının Mayıs ve Ekim aylarından önce
Türkiye’de elementer branşlarda bu tür tarife sistemi uygulanmaktaydı. Burada tarife, doğrudan
doğruya murakabe organı veya onun adına hareket eden bir teknik kuruluş tarafından
hazırlanmakta ve piyasadaki bütün şirketler tarafından aynen uygulanmak mecburiyeti
bulunmaktadır. Bunun gibi bir piyasada rekabet, sadece hizmetin yapılışında mevcuttur ve
fiyatlara herhangi bir müdahale söz konusu değildir. Bu sistem, sigortacılığa yeni başlamış ve
tecrübe birikimi olmayan piyasalarda millî sigorta şirketlerini korumak için uygulanmaktadır.
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Uygulamalar
1)

Prim ve diğer payların neler olduklarının araştırılması

2)

Tarife türlerinin araştırılması
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Uygulama Soruları
1)

Prim nedir?

2)

Tehlike payı, kar payı ve afet payını kısaca açıklayınız.

Tarife türlerinden serbest tarife nedir, açıklayınız.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Prim, paylar ve tarife türlerinin neler olduklarını öğrendik.
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Bölüm Soruları
1. İlgili sigorta dalında verilen komisyon ve sair masrafların prim gelirine olan nispeti
ifade eden paya ne ad verilir? (Zor)
a) Genel Giderler Payı
b) Kar Payı
c) İstihsal Masrafı Payı
d) Afet Payı
e) Zarar Payı
2. T.T.K.'nın 1401. maddesindeki sigortanın tanımında yer alan "sigortacı bir …….......
karşılığında bir kimsenin para ile ölçülebilen bir menfaatini..." olarak devam eden ifadesinde
boş bırakılan yere hangisi gelmelidir? (Kolay)
a)Prim

b)Tazminat

c)Teminat

d)Komisyon

e)Söz

3. Sigortaların fiyatlandırılması …………….. göre yapılır. Her sigorta şirketinin poliçe
keserken uyguladığı fiyatın kayıtlı olduğu bir ……………. vardır.
Yukarıdaki boş bırakılan yerlerde kullanılması gerek terim ne olmalıdır? (Orta)
a)Tanzim

b)Tarife

c)Teminat

d)Pay

e)Şirket Karı

4. Hiçbir organın tarifeye müdahalesinin olmadığı tarife hangisidir? (Kolay)
a) Serbest Tarife
b) Tasdik Sistemi
c) Tanzim Sistemi
d) Hiçbiri
e) Teminat Sistemi
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5. Tasdik sisteminde sigorta şirketleri hazırladıkları tarifeleri hangi yetkili organa
onaylattıktan sonra uygulamaya koyarlar? (Orta)
a) Sosyal Güvenlik Kurumu
b) TC Hazine Müsteşarlığı
c) Sigorta Bilgi Merkezi
d) Ekonomi Bakanlığı
e) SEGEM

Cevaplar
1)c 2)a 3)b 4)a 5)b

74

5. SİGORTANIN TEMEL PRENSİBLERİ I
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
5.SİGORTANIN TEMEL PRENSİBLERİ
51. Sigortalanabilir Menfaat Prensibi
5.2. Azami Hüsnüniyet Prensibi
5.3. Tazminat Prensibi
5.3.1. Eksik Sigorta
5.3.2. Aşkın Sigorta
5.3.3. Mutabakatlı Kıymet
5.3.4. Dahilî Fon
5.3.5. Ön Ekspertiz
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

Sigortanın temel prensipleri nelerdir?

Eksik ve aşkın sigorta kavramları ne ifade etmektedir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu
Sigortanın temel prensipleri
ile eksik, aşkın sigorta,
mutabakatlı kıymet, dahili
fon
ve
ön
ekspertiz
kavramları

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği
Sigortanın temel prensipleri Öğrendikleri, bilgileri ile
ile eksik, aşkın sigorta, kendisini geliştirmek
mutabakatlı kıymet, dahili
fon
ve
ön
ekspertiz
kavramlarının öğrenilmesi
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Anahtar Kavramlar
•

Sigortalanabilir Menfaat

•

Azami Hüsnüniyet

•

Eksik Sigorta

•

Aşkın Sigorta

•

Mutabakatlı Kıymet

•

Dahili Fon

• Ön Ekspertiz
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5. SİGORTANIN TEMEL PRENSİPLERİ
5.1. Sigortalanabilir Menfaat Prensibi
Bu prensip, sigorta yaptırabilme hakkı olarak da bilinmektedir. Sigortayı, ancak bir
konuda sigortalanabilir menfaati olan kimse yaptırabilir. Böyle bir menfaati olmayan kişi,
sigortalı olamaz. O hâlde sigortalanabilir menfaat, sigorta yaptırabilmenin kanuni hakkını ifade
eder. Hukuken bir mala sahip olan kişi, şüphesiz o malın da sigortalısı olabilmektedir. Bu
prensip Türk Ticaret Kanunu’nun 1263. maddesinde ifadesini bulmaktadır. “Sigortacı, bir prim
karşılığında diğer bir kimsenin para ile ölçülebilir bir menfaatini halele uğratan bir tehlikenin
meydana gelmesi hâlinde...” mal sigortalarına ilişkin olarak 1269. maddede, nakliyat sigortaları
ile ilgili olarak 1339. maddede ve hayat sigortaları ile ilgili olarak da 1321. maddede bu menfaat
açıklanmaktadır.
Ferdî kaza ve hayat sigortalarında, bir kimsenin hudutsuz mali menfaati olması
bakımından herkes, hayatını istediği meblağa sigorta ettirebilir. Çünkü hayat ve ferdî kaza
sigortaları, mal değil miktar sigortalarıdır.
Ayrıca hukuken mal sahibi olunmadan sigortalanabilir menfaat sahibi de
olunabilmektedir.
Örneğin;
•

İpotek ve rehin hakkı sahibi,

•

İntifa hakkı sahibi,

•

Emanetçi ve yediemin,

•

Kiracı.

Sorumluluk sigortalarında ise herhangi bir nedenle hukuken sorumlu olabilecek kişi de
sigortalanabilir menfaat sahibi olarak düşünülür.
Sigortalanabilir menfaat prensibi, gerek sigortanın yapıldığı gerekse hasar anında
mevcut olmalıdır. Nakliyat emtia sigortalarında ise hasar anında mevcudiyet yeterlidir.

5.2. Azami Hüsnüniyet Prensibi
Daha önceki konularda, moral tehlike izah edilirken iyi niyet ve dürüstlükten bahisle bu
prensibe değinmiştik. Bilindiği gibi, insan münasebetlerinde hüsnüniyet esastır. Ancak
sigortacılıkta bu husus sadece hüsnüniyet değil, fakat azami hüsnüniyet olarak ifadesini
bulmaktadır. Bunun nedenleri ise:
a- Sigortalı, sigorta konusu ile ilgili hususları en iyi bilmesi gereken kişidir. Hâlbuki
sigortacının söz konusu riziko ve sigorta konusunu, genel bilgisinin dışında, sigortalı kadar
bilmesi mümkün değildir. O, sadece sigortalının (veya sigorta ettirenin) kendisine verdiği
bilgileri de-ğerlendirir. Hiç şüphesiz sigortacı da kendi imkânları ile (riziko mühendisleri)
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rizikoyu teftiş edebilir. Ancak önemli olan, sigortalının riziko ile ilgili esaslı hususları
sigortacıya bildirmesidir.
b- Sigortalı, yalnızca akit esnasında değil, sigorta süresi içinde de sigorta konusunu
bilmekte ve her şekilde değişiklikleri bilme veya kontrol hakkına sahiptir. Aynı özellikler,
sigortacıda yoktur. Sigortacı, bunları ancak sigortalı duyurursa bilgi sahibi olur ve poliçede
gerekli değişiklikleri yapabilir.
Bu nedenle de azami hüsnüniyet prensibi, sigorta konusuna ilişkin her şeyi söylemek ve
bildirmek olarak karşımıza çıkmaktadır.
Burada önemli olan husus, sigortalının sigorta konusu ile ilgili “esaslı hususları”
sigortacıya bildirmesidir. Bu bildirme, sadece poliçe kesilirken yani akdin başlangıcında değil
sigorta süresi içinde de gereklidir. Esaslı hususlar ise sigorta ücretine etki edecek her türlü bilgi
olarak düşünülür. Örneğin; ahşap bir evin sigortası yapılırken bunu betonarme karkas diye
söylemek veya normal tankeri yük gemisi olarak bildirmek sigortacıya yanlış bilgi vermek olur.
Zira sigortalının bu esaslı hususları bilmemesi düşünülemez.
Bilindiği gibi, sigortalar genelde aracılar vasıtasıyla akdedilmektedir. Bu nedenle
aracıların da sigortalı kadar esaslı hususları bildirmek mecburiyeti vardır.

5.3. Tazminat Prensibi
Sigortacı, bir prim karşılığında diğer bir kimsenin para ile ölçülebilen bir menfaatini
halele uğratan bir tehlikenin meydana gelmesi hâlinde, onu tazminle yükümlü olduğuna göre
genelde sigorta poliçeleri tazminat mukaveleleridir. Ancak hemen belirtmek gerekir ki yalnızca
mal ve mesuliyet sigortaları tazminat mukaveleleridir. Bu sigortalarda, hasara uğrayan malın
hasar anındaki değeri tazmin edilir. Hâlbuki hayat ve ferdî kaza sigortaları; miktar sigortaları
olup tazminat mukaveleleri değildir. Bu nedenle mal ve sorumluluk sigortalarında olduğu gibi
burada sigorta bedeli gerçek değeri aşamaz. Buna rağmen insan, hayatını istediği bedelle sigorta
yaptırabilir. Bunun limiti yoktur.
Bilindiği gibi, sigorta konusu ya iktisaden değer ifade eden bir maldır veya hukuki
mesuliyet taşıyan bir hadise olabilir. Sigortacı, aldığı bir prim karşılığında ileride doğabilecek
bir tehlike için tazminat ödemeği taahhüt ettiğine göre bu tehlikenin tahakkuku imkânsızsa bu
takdirde sigorta konusu da yok demektir. Bu nedenle de sigorta sözleşmesi yapılamaz ve
tazminat prensibi de doğmaz.
Nakliyat sigortalarında sigortanın konusu, inşa edilen bir gemi veya taşınan emtia ya da
geminin tekne sigortasıdır. Yangın sigortalarının konusu ise ev, fabrika gibi mallar olabilir.
Bilindiği gibi bunlar, tazminat mukavelesine konu teşkil ederler. Hâlbuki hayat ve ferdî kaza
sigortalarının konusu insan hayatı olduğu için bunlar mal sigortalarının tamamen dışında olan
ve tazminat mukavelesi olmayan miktar sigortalarıdır. Burada mal sigortalarında olduğu gibi
sigorta değeri söz konusu değildir. Mal ve sorumluluk sigortalarında gaye, sigortalıları hasardan
önceki mali duruma getirmektir. Sigorta sözleşmesindeki yani poliçedeki sigorta bedeli,
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sigortacının azami sorumluluğunu gösterir. Sigorta akdi, sigortalıyı hasardan önceki mali
seviyesinin üstüne çıkarmayı gaye edinmez ve bu sebeple tazminat prensibi sigortalının kâr
sağlamasına mani olur. Kaldı ki bu prensip “sigortalanabilir menfaat prensibi” ile de
bağdaşmaktadır.
Tazminat prensibinin bir diğer ifadesi de sigorta bedelinin sigorta değerine eşit olması
gerekliliğidir. Yukarıda sigorta sözleşmesi bölümünde de değinildiği gibi Türk Ticaret
Kanunu’nun 1266. maddesindeki unsurlardan biri de “sigorta bedeli” konusudur. Sigorta
primine esas teşkil edecek sigorta bedeli ise sigortalı ile sigortacı arasında kararlaştırılır ve bu
bedel sigortacının azami sorumluluğunu gösterir. Mal sigortalarında sigortacı, sigortalının
uğradığı gerçek zararı tazmine mecburdur.
Tazminat prensibi, mal sigortaları bakımından aynı zamanda sigorta bedelinin sigorta
değerine eşit olması prensibi de olduğundan öncelikle bu ifadeleri açıklamakta yarar vardır.

5.3.1. Eksik Sigorta
Tazminat sigortalarında gaye, uğranılan ekonomik kaybı karşılamaktır. Bu nedenle mal
ve sorumluluk sigortalarında, sigorta bedelinin sigorta değerine eşit olması gerekir. Eksik
sigorta, sigorta bedelinin sigorta değerinden düşük olması hâlidir.
Türk Ticaret Kanunu’nun 1288. maddesine göre: “Sigorta bedeli, sigorta değerinden
aşağı olduğu takdirde ve sigorta edilmiş menfaatin bir kısmının halele uğraması hâlinde
sigortacı aksine mukavele bulunmadıkça sigorta bedelinin sigorta değerine olan nispeti neden
ibaretse zararın o kadarından mesul olur.” denmekte ve aynı maddenin ikinci fıkrasında da bu
hükmün hangi şartlarla aksine mukavele yapılabileceği belirtilmektedir.
Bu hükme göre eksik sigorta hâlinde, tazminatın aksine mukavele bulunmaması hâlinde
sigorta bedelinin sigorta değerine oranına göre ödenmesi esastır. Örneğin; 10000 TL
değerindeki bir bina 5000 TL’lik sigorta bedeli üzerinden sigortalanmışsa, burada binanın yarısı
yani 5000 TL’lik kısmı sigortalının üzerinde kalmış demektir. Eğer bina tamamen yanarsa
sigortalı, ancak 5000 TL tazminat alacaktır. Çünkü buradaki oran, yani bedel ile değer
arasındaki oran 1/2’dir. Bu oran, kısmi hasarlarda da aynen uygulanacaktır. Örneğin, yukarıdaki
binanın 1000 TL’lik kısmı yanarsa bu takdirde 1x1/2 =500 lira tazminat ödenir. Bu orana
“nispet kuralı” veya “proporsiyon kuralı” denilmektedir. Buna göre:
Sigorta Bedeli
Ödenecek hasar tazminatı = Hasar x Sigorta Değeri

5.3.2. Aşkın Sigorta
Aşkın sigorta, eksik sigortanın tersidir yani sigorta bedelinin sigorta değerinden yüksek
olması durumudur. 10.000 TL’lik bir değerin 15.000 TL’lik sigortalanması gibi. Aşkın sigorta
ile ilgili hükümler, Türk Ticaret Kanunu’nun 1283. maddesinde düzenlenmiştir. Buna göre;
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“ Sigortacı, sigorta ettiren veya sigortadan faydalanan kimsenin ancak hakikaten
uğradığı zararı tazmine mecburdur. Sigorta bedeli, sigorta olunan menfaatin değerini aşarsa
sigortanın bu değeri aşan kısmı batıldır. Bu sebeple sigorta bedeli indirilir ve primin fazla tahsil
edilen kısmı geri verilir.” denmektedir.
Bu maddeye göre, sigortalının haksız kâr amacı önlenmek istenmektedir. Sözünü
ettiğimiz bu 1283. madde, eksik sigortanın tam tersi, aksine mukavele şartlarının geçersiz
olduğu “amir” yani emredici hüküm mahiyetindedir. Yani sigorta bedelinin sigorta değerini
aşan kısmı, kanuna göre batıldır. Yukarıdaki örneğe göre 10.000 TL’lik bir değer 15.000 TL’lik
sigorta edilmiş ise; tam hasar hâlinde sigortalı ancak sigortanın değeri olan 10.000 TL alacaktır.
Kanuna göre sigorta bedelinin gerçek değeri aşan 5.000 TL’lik kısmı hükümsüzdür.

5.3.3. Mutabakatlı Kıymet
Sigortalı malın değeri sigorta sözleşmesi yapılırken sigortalı ile sigortacı arasında
birlikte tespit edilmişse mutabakatlı kıymet sigortası var demektir.
Değer, gerçekten aşkın dahi olsa sigortacı buna itiraz edemez. Türk Ticaret Kanunu’nun
1283. maddesine göre “Menfaat değeri, tarafların oy birliği ile seçtikleri bilirkişiler tarafından
önceden takdir ve tahmin edilmişse ve taraflarca kabul oluşmuşsa sigortacı bu değere itiraz
edemez.”
Uygulamada mutabakatlı kıymet, daha çok sınai tesislerin makinaları için
yapılmaktadır. Ticari emtia üzerinden mutabakatlı kıymet sigortası yapılamaz. Sınai tesislerle
ilgili mutabakatlı kıymet listelerinin de belirli dönemlerde gözden geçirilerek gerekli
ayarlamaların yapılması enf-lasyonu önlemek bakımından da çok önemlidir.
Mutabakatlı kıymet sistemiyle genelde hasardan sonra eksik veya aşkın sigorta
tartışmalarının önüne geçilmek istendiği anlaşılmaktadır. Mutabakatlı kıymet değeri, sık sık
değişen şeyler üzerine yapılamaz. Bu nedenle de ticari emtiaya uygulanamaz, ancak sınai
tesisler içinde bir yıldan fazla olamaz.
Mutabakatlı kıymet konusunda üzerinde en çok konuşulan husus aşkın sigorta hâlidir.
Yukarıda değinildiği gibi 1283. madde, aksine mukavele şartlarının geçersiz olduğu amir
hüküm mahiyetindedir. Hâlbuki mutabakatlı kıymette sigorta bedeli yüksek de olsa ödeme
yapılacaktır ki bu husus sigortanın genel prensiplerine ve tazminat prensibine aykırı
düşmektedir. Bu nedenle mutabakatlı kıymetin amacından saptırılmaması için kıymet
listelerinin gözden geçirilerek aşkın sigortaya yer verilmeyecek şekilde sigorta değeri ile
paralellik sağlanmalıdır.

5.3.4. Dahilî Fon
Dahilî fon, sigortalının kendi kendini sigorta etmesi, bir başka deyişle sigortalının
sigorta ihtiyacını kendisinin karşılaması veya kendi kendinin sigortacısı olması diye
tanımlanabilir Yurdumuzda dahilî fon denince akla öncelikle devlet daireleri gelmektedir.
Genelde Türkiye’de her zaman için hasar tazminatı ödemelerinde eksik sigorta karşımıza
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çıkmaktadır. Buna bir de dahilî fon ilave edilmekte ve dolayısıyla sigortaya verilen önem
küçümsenmektedir. Dahilî fon uygulamasına göre müesseseler, muayyen bir limite kadar
olacak hasarları kendileri karşılamayı kabul ederek söz konusu limite kadar olan sigorta
bedelinin primini de bir yerde biriktirmekte ve hasar hâlinde o limite kadarki miktarları da
biriken primden karşılamaktadırlar. Ancak uygulamalar göstermiştir ki dahilî fonda birikmesi
gereken primler gayesi için değil, başka maksatlar için kullanılmakta veya hiç
biriktirilmemektedir. Kaldı ki dahilî fonda biraz prim biriktirilmiş olsa bile o meblağın meydana
gelen hasarları karşılaması mümkün olmamaktadır.
Konunun bir başka önemli noktası da düşünülen hasarın ilk veya ikinci yıl meydana
gelmesi hâlinde henüz fonda yeterli bir prim birikimi olmayacağından sigortalı müessesenin
çok güçlükle karşılaşması ve mali krize girmesidir.

5.3.5. Ön Ekspertiz
Sigorta konusu özelliği itibarıyla sigorta teminatı başlamadan önce, sigortacı
underwriting işlemleri için öz inceleme/ön tespit yapılmasını talep edebilir. Bu tespit
yapılmadan teminatı başlatmayacağını sigortalıya beyan edebilir.
Bu durumda, sigortacı tarafından atanan eksper tarafından ön inceleme yapılarak durum
tespitini belirten rapor hazırlanır.
Hazırlanan rapora göre sigortacı, riskin değerlendirmesini yaparak uygulayacağı fiyat
ve şartları sigortalıya iletir.
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Uygulamalar
1) Sigortanın prensiplerinin araştırılıp öğrenilmesi
2) Eksik ve aşkın sigorta kavramlarının öğrenilmesi
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Uygulama Soruları
1) Sigortalanabilir menfaat prensibi nedir, kısaca açıklayınız.
2) Azami hüsnüniyet prensibi nedir, kısaca açıklayınız.
Eksik ve aşkın sigorta nedir?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Sigortanın temel prensipleri ile eksik, aşkın sigorta gibi temel kavramları öğrendik.
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Bölüm Soruları
1. Aşağıdakilerden kaç tanesi sigortanın temel prensiplerindendir? (Zor)
I. Azami hüsnüniyet prensibi
II. Tazminat prensibi
III. Teminat prensibi
IV. Sigortalanabilir menfaat prensibi
a)Hiçbiri

b)1

c)2

d)3

e)Hepsi

2. Aşağıdakilerden hangisi eksik sigortanın tanımıdır? (Orta)
a) Sigorta bedelinin sigorta değerinden düşük olması
b) Sigorta bedelinin sigorta değerine eşit olması
c) Sigorta bedelinin sigorta değerinden yüksek olması
d) Sigorta bedelinin olmaması
e) Böyle bir terim yoktur
3. Sigorta sözleşmesi yapılırken sigortalanan malın değerinin sigortalı ve sigortacı
tarafından birlikte tespit edildiği sigorta işleminin adı nedir? (Orta)
a) Eksik sigorta
b) Aşkın sigorta
c) Müşterek sigorta
d) Ortak sigorta
e) Mutabakatlı kıymet sigortası
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4. Sigortacının bir prim karşılığında diğer bir kimsenin para ile ölçülebilen bir
menfaatini halele uğratan bir tehlikenin meydana gelmesi halinde onu karşılamakla yükümlü
olduğunu hangi sigorta prensibi açıklar? (Kolay)
a) Azami hüsnüniyet prensibi
b) Tazminat prensibi
c) Teminat prensibi
d) Sigortalanabilir menfaat prensibi
e) Tehlike prensibi
5. Normal şartlarda mal ve sorumluluk sigortalarında aşağıdakilerden hangisinin olması
beklenir? (Kolay)
a) Sigorta bedelinin sigorta değerinden yüksek olması
b) Sigorta bedelinin sigorta değerine eşit olması
c) Sigorta bedelinin sigorta değerinden düşük olması
d) Sigorta bedelinin olmaması
e) Herhangi bir şekilde olabilir

Cevaplar
1)d 2)a 3)e 4)b 5)b
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6. SİGORTANIN TEMEL PRENSİBLERİ II
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
6. SİGORTANIN TEMEL PRENSİBLERİ II
6.1. Halefiyet Prensibi
6.2. Çifte Sigorta Prensibi
6.2.1. Müşterek Sigorta
6.2.2. Çifte Sigorta
6.2.3. Kısmi Sigorta
6.2.4. Yakın Sebep Prensibi
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

Sigortanın temel prensipleri nelerdir?

Müşterek, çifte ve kısmi sigorta kavramları ne ifade etmektedir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği
Sigortanın temel prensipleri Sigortanın temel prensipleri Öğrendikleri, bilgileri ile
ile müşterek, çifte ve kısmi ile müşterek, çifte ve kısmi kendisini geliştirmek
sigorta kavramları
sigorta
kavramlarının
öğrenilmesi
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Anahtar Kavramlar
•

Halefiyet

•

Çifte Sigorta

•

Müşterek Sigorta

•

Kısmi Sigorta

•

Yakın Sebep
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6. SİGORTANIN TEMEL PRENSİPLERİ II
6.1. Halefiyet (Hakların Devri) Prensibi
Türk Ticaret Kanunu’nun 1301. maddesinde “Sigortacı, tazminat bedelini ödedikten
sonra hukuken sigorta ettiren kimse yerine geçer. Sigorta ettiren kimsenin vaki zarardan dolayı
üçüncü şahıslara karşı dava hakkı varsa bu hak, tazmin ettiği bedel nispetinde sigortacıya intikal
eder. “ şeklinde halefiyet tanımlanmaktadır.
Buna göre halefiyet hakkı, sigortacı için kanundan doğan bir haktır. Sigortacı, bu hakka
dayanarak ödemiş olduğu sigorta tazminatının tamamını veya bir kısmını açacağı rücu davası
sonucunda geri alma imkânına sahiptir. Bu nedenle, sigortacının halefiyet hakkını rücu davası
yoluyla kullanabilmesi için sigorta ettiren, gerekli belgeleri sigortacıya vermekle yükümlüdür.
O hâlde genelde halefiyet, bir kimsenin diğer bir şahsa karşı haiz bulunduğu hakların
üçüncü bir kişiye devredilmesi ve devredilen bu hakların üçüncü kişi tarafından kullanılmasıdır.
Sigortada halefiyet ise yukarıda tanımlanmış bulunmaktadır. Sigortada halefiyet prensibinin
gayesi açıktır. Bilindiği gibi sigorta, bir kazanç vasıtası olmayıp telafi imkânı sağlar. Sigorta
konusunun hasara uğramasında üçüncü şahsın kusuru varsa sigortalının bu kimseyi dava edip
zararını ondan talep etme hakkı vardır. Eğer sigortalı aynı zararı sigortacıdan almakta ise, bir
kerede sorumlu kişiden alması, kendisi için haksız bir kazanç demektir. Bu nedenle de gaye,
sigortalının zararından fazlasını temin etmesine mani olmaktır.
Yukarıdaki izahlardan ve özellikle tazminat prensibinden de anlaşılacağı gibi tazminat
sigortası özelliği olmayan hayat ve ferdî kaza sigortalarında halefiyet uygulanamaz.

6.2. Çifte Sigorta veya Hasara İştirak Prensibi
Sigortada gaye meydana gelen gerçek hasarı ödemek olduğuna göre sigortalının bu
zararın fazlasını alması düşünülemez. Sigortada kâr, sigortanın genel prensiplerine aykırıdır.
Ancak bir sigorta konusunun birden çok sigortacıya sigorta ettirilmiş olması hâlinde meydana
gelen hasar, o sigortacılar tarafından bölüşülerek karşılanır. Burada önemli olan husus, hasara
uğrayan poliçelerin hepsinin aynı süreyi taşıması, aynı sigorta konusuna aynı rizikoların temin
edilmesi ve aynı sigortalının menfaat alakasının bulunmasıdır.
Aynı sigorta konusunun aynı tehlikelere karşı birden çok sigorta şirketine sigorta
ettirilmesi hâlinde kanunumuza göre üç değişik durum ortaya çıkar:

6.2.1. Müşterek Sigorta
Türk Ticaret Kanunu’nun 1285. Maddesi, müşterek sigortadan bahsetmektedir. Buna
göre birden çok sigortacı, aynı rizikoyu aynı zaman içinde birlikte sigorta eder ve her biri
rizikonun belli bir bölümünü üzerine alır. Sigortacıların her birinin üzerine aldığı rizikonun sigorta bedelinin- toplamı, sigorta edilen menfaatin tamamına eşit olur. Bu durumda her
sigortacı, sigorta ettiği bedel kadar sorumluluk taşır. Müşterek sigortada, sigorta bedellerinin
toplamı sigorta değerini aşıyorsa aşan kısım çifte sigorta sayılmaz. O zaman sigorta bedellerinin
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toplamına göre aşkın sigorta var demektir. Müşterek sigortada, muhtelif sigorta mukaveleleri
bir bütün olarak kabul edilmektedir.
Kanuna göre müşterek sigortadan bahsedebilmek için aşağıdaki koşulların aynı
zamanda ve birlikte var olması gerekir:
•

Birden çok sigortacı olmalı.

•

Sigorta konusu aynı olmalı.

•

Sigorta edilen rizikolar aynı olmalı.

•

Sigorta poliçelerinin süreleri aynı olmalı.

•

Hasarın gerçekleştiği tarihte tüm poliçeler yürürlükte olmalı.

6.2.2. Çifte Sigorta
Değerinin tamamı sigorta olunan bir menfaat, sonradan aynı kimse tarafından aynı
rizikolara karşı tekrar sigorta ettirilemez. Eğer sigorta ettirilirse ancak aşağıdaki koşullarda
olur:
•

Sonraki ve önceki sigortacılar muvafakat ederse:

Bu takdirde sigorta mukaveleleri aynı zamanda yapılmış sayılarak hasar vukuunda
sigorta bedeli müşterek sigortadaki gibi yani Türk Ticaret Kanunu’nun 1285. maddesinde
belirtilen nispette sigortacılar tarafından ödenir.
•

Sigorta ettiren kimse, önceki sigortadan doğan haklarını ikinci sigortacıya devir

veya o haklardan feragat etmiş ise:
Bu takdirde devir veya feragatin ikinci sigorta poliçesine yazılması lazımdır; yazılmazsa
ikinci sigorta poliçesi hükümsüz sayılır.
Çifte sigorta hâlinde, sonradan yapılan sözleşmeler sigorta değerini aştığı oranda
hükümsüzdür, hükümsüz sayılan poliçelere ait primler iade edilir.

6.2.3. Kısmi Sigorta
Kısmi sigortada sigorta konusu menfaat; ayrı ayrı tarihlerde, aynı rizikoya karşı, aynı
süre için birden fazla sigortacı tarafından sigorta edilmiştir. Bu durumda her sigortacı, taahhüt
ettiği bedele kadar sorumludur. Türk Ticaret Kanunu’nun 1287. maddesine göre; “sigorta
olunan menfaatin değerinin tamamı önceki mukavele ile temin edilmemişse; bu menfaat, geri
kalan değerine kadar, bir veya birkaç defa daha sigorta ettirilebilir. Bu takdirde o menfaati
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sonradan sigorta eden sigortacılar, değer bakiyesinden dolayı mukavelelerinin tarihleri sırasıyla
mesul olurlar. Aynı günde yapılmış olan mukaveleler aynı anda yapılmış sayılır.”

6.2.4. Yakın Sebep Prensibi
Bir sigorta poliçesi ile tazminat ödenmesi, ancak o poliçe ile teminat altına alınan
rizikolardan birinin gerçekleşmesi ile mümkündür. Eğer poliçede yer alan bir rizikonun
tahakkuku nedeniyle bir hasar meydana gelmişse hasarın nedeni, o rizikonun gerçekleşmesidir.
O hâlde tek ve yakın sebep odur. Eğer poliçede yer almayan bir riziko tahakkuk etmişse bu
takdirde yine yakın sebep odur, ancak tazminat ödenmez. Çünkü poliçede teminat altında
değildir.
Bazı hâllerde hasar, poliçelerde yer alan tek değil birkaç rizikonun birden gerçekleşmesi
ile meydana gelebilir. Eğer bu rizikolar poliçede yer almışsa mesele yok demektir. Ancak hasar
istisna edilen rizikolardan meydana gelmişse o zaman poliçedeki riziko hasarları ile istisna olan
rizikoların hasarlarını birbirinden ayırmak gerekir.
Uygulamada yakın sebebin tespiti bazen zor olabilir. Örneğin; hasarın sebebi tek olmaz
veya birçok sebep söz konusu olabilir. Aşağıdaki örnekler bu tereddütlere yardımcı olmaktadır.
a. Yukarıda da değinildiği gibi eğer poliçede belirtilen riziko tek başına hasara sebep
olmuşsa tek ve yakın sebep, o rizikonun gerçekleşmesi olup burada tereddüt yok demektir.
b. Eğer poliçede teminat altına alınmamış ve istisna tutulmuş bir
riziko tahakkuk ederse bu takdirde de mesele yok, yani sigortacının sorumluluğu yok
demektir.
c. Yukarıda belirtilen iki açık örneğe karşın bazen de hasar birden çok tehlikenin
meydana gelmesi ile oluşur. Bu takdirde tahakkuk eden rizikoların hepsi, poliçede teminat
altına alınmamışsa yine tereddüt yok demektir. Meydana gelen teminat altındaki hasarlar
ödenir. Ancak rizikolardan biri istisna edilmiş ise sigortacı onun oluşturduğu hasarı ödemez.
d. Bazen rizikolar peş peşe tahakkuk eder ve istisna edilen rizikoda bulunmazsa; bu
takdirde yine tereddüt yok demektir ve sigortacı tüm hasarlardan sorumlu olur. Örneğin; yangın
poliçesinde deprem ve seylap rizikoları da mevcutsa ve sigortalı bina önce deprem nedeniyle
hasar görmüş hemen arkasından da sel zararı tahakkuk etmişse; burada da problem yok iki
rizikonun hasarı da ödenir.
Özetlemek gerekirse sigortacının bir hasarı ödemesi için meydana gelen hasarın teminat
altına alınan bir tehlikeden ileri geldiğini saptanması gerekir. Yakın neden, tahakkuk eden
rizikonun adıdır. Eğer söz konusu riziko teminat altında ise ödeni
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Uygulamalar
1) Sigortanın temel prensipleri ile müşterek, çifte ve kısmi sigorta kavramları
2) Müşterek, kısmi ve çifte sigorta kavramlarının öğrenilmesi
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Uygulama Soruları
1)

Halefiyet prensibi nedir, kısaca açıklayınız.

2)

Çifte sigorta prensibi nedir, kısaca açıklayınız.

3)

Müşterek, kısmi ve çifte sigorta nedir?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Sigortanın temel prensipleri ile müşterek, çifte ve kısmi sigorta gibi temel kavramları
öğrendik.
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Bölüm Soruları
1. "Sigortacı, tazminat bedelini ödedikten sonra hukuken sigorta ettiren kimse yerine
geçer. Sigorta ettiren kimsenin vaki zarardan dolayı üçüncü şahıslara karşı dava hakkı varsa bu
hak, tazmin ettiği bedel nispetinde sigortacıya intikal eder. "şeklinde halefiyet
tanımlanmaktadır.
Yukarıda verilen madde T.T.K’nun kaçıncı maddesinde geçmektedir? (Zor)
1450
1460
1473
1472
1455
2. Sigorta konusu menfaatin, ayrı ayrı tarihlerde, aynı rizikoya karşı, aynı süre için,
birden fazla sigortacı tarafından sigorta edilmesine ne ad verilir? (Orta)
a) Kısmi sigorta
b) Çoklu sigorta
c) Müşterek sigorta
d) İlave sigorta
e) Multi sigorta
3. Birden çok sigortacının aynı rizikoyu aynı zaman içinde birlikte sigorta edip her
birinin rizikonun belli bir bölümünü üzerine almasına ne ad verilir? (Orta)
a) Kısmi sigorta
b) Çoklu sigorta
c) Müşterek sigorta
d) İlave sigorta
e) Paylı sigorta
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4. Sigortacının, tazminat bedelini ödedikten sonra hukuken sigorta ettiren kimsenin
yerine geçmesi hangi sigorta prensibidir? (Kolay)
a) Hasara iştirak prensibi
b) Halefiyet prensibi
c) Yakın sebep prensibi
d) Tazminat prensibi
e) Yer prensibi
5. Sigortada kâr için hangisi doğrudur? (Kolay)
a) Sigortanın genel prensiplerine bazı durumlarda uygundur
b) Sigortanın genel prensiplerine her durumda uygundur
c) Sigortanın prensiplerine uygun olup olmadığına sigorta şirketi karar verir
d) Sigortanın prensiplerine uygun olup olmadığına sigorta acentesi karar verir
e) Sigortanın genel prensiplerine aykırıdır

Cevaplar
1)d 2)a 3)c 4)b 5)e
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7. SİGORTANIN ÇEŞİTLERİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
7. SİGORTANIN ÇEŞİTLERİ
7.1. Yangın Sigortaları
7.1.1 Yangın Sigortalarının Kapsamı
7.1.1.1. İlk Ateş Sigortaları Poliçesi
7.1.1.2. Yeni Değer Sigortaları
7.1.1.3. Kâr Kaybı Sigortaları
7.1.1.4. Abonman Poliçeleri
7.1.1.5. Mütemevviç Sigortalar
7.1.1.6. Mutabakatlı Kıymet Poliçeleri
7.1.1.7. İnşaat Yangın Sigortaları
7.1.1.8. Enflasyona Karşı Uygulamalar
7.1.2. Yangınla İlgili Temel Kavramlar
7.1.2.1. Sigorta Kapsamı
7.1.2.2. Sigorta Bedelinin Kapsamı
7.1.2.2.1. Taşınmaz Mallarda
7.1.2.2.2. Taşınır Mallarda
7.1.2.3. Ek Sözleşme İle Teminat Kapsamına Dâhil Edilebilecek Hâller ve Kayıplar
7.1.2.4. Teminat Dışında Kalan Hâller
7.2. Nakliyat Sigortaları
7.2.1. Nakliyatla İlgili Temel Kavramlar
7.2.1.1. Satış Sözleşmeleri
7.2.1.1.1. FOB (Free On Board)
7.2.1.1.2. C&F (Cost and Freight)
7.2.1.1.3. CIF (Cost, Insurance, Freight)
7.2.1.2. Navlun Sözleşmeleri -Taşıma Sözleşmeleri7.2.1.2.1. Çarter Sözleşmesi
7.2.1.2.2. Kırkambar Sözleşmesi
7.2.1.3. Konşimento
7.2.1.4. Nakliyatta Sigorta Sözleşmesinin Konusu
7.2.2. Nakliyat Sigorta Türleri
7.2.2.1. Emtia Sigortaları
7.2.2.1.1. Deniz Yolu ile Taşınan Malların Sigortası
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7.2.2.1.2. Kara Yolu İle Taşınan Malların Sigortası
7.2.2.1.3. Demir yolu İle Taşınan Malların Sigortası
7.2.2.1.4. Hava Yolu İle Taşınan Malların Sigortası
7.2.2.2. Emtia Nakliyat Sigortasında Temin Edilen Rizikolar
7.2.2.3. Teminat Dışında Kalan Hâller
7.2.2.3.1. Katı İstisnalar
7.2.2.3.2. Kıymet Sigortaları
7.2.2.3.3. Tekne Sigortaları
7.2.2.3.3.1.Denizcilik Sigortalarında Önemli Kavramlar
7.2.2.3.3.1.1. Tekne İle İlgili Sigorta Konusu
7.2.2.3.3.1.2. Sınıf (Klas) Belgesi
7.2.2.3.3.1.3. Sigorta Teminatının Kapsamı
7.2.2.3.3.1.4. Sigorta Değeri
7.2.2.3.3.1.5. Aşkın ve Eksik Sigorta
7.2.2.3.3.1.6. Sigortanın Başlangıcı ve Sonu
7.2.2.3.4. Navlun Sigortaları
7.2.2.3.5. Tekne Yapım Sigortaları
7.2.2.3.6. Sorumluluk Sigortaları
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

Başlıca sigorta çeşitleri nelerdir?

Yangın ve nakliyat sigortalarının detayları nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği
Yangın
ve
nakliyat Yangın
ve
nakliyat Öğrendikleri, bilgileri ile
sigortalarının
türleri, sigortalarının
türleri, kendisini geliştirmek
kapsamları ve detayları
kapsamları ve detaylarının
öğrenilmesi
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Anahtar Kavramlar
•

Abonman

•

İlk Ateş

•

Navlun

•

Konşimento
•

Emtia
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7. SİGORTANIN ÇEŞİTLERİ
Sigortacılığın branşlar itibarıyla sınıflandırılması ile ilgili olarak en çok bilinen tasnif
şekli üçlü tasniftir: Can sigortaları, Mal sigortaları ve Sorumluluk sigortalarıdır.
Daha önceki derslerde “Tazminat Prensibi” izah edilirken de işaret edildiği gibi mal
sigortalarında gaye, sigortalının mali durumunu hasardan önceki seviyeye getirmektir. Son
zamanlarda büyük gelişme gösteren mesuliyet sigortaları da mal sigortaları içinde tasnif
edilmektedir. Buna karşın can sigortalarında sigortanın konusu insan hayatı olup; hayat ve ferdî
kaza sigortaları can sigortaları türlerini oluşturmaktadır. Sorumluluk sigortaları ise gelişen
Dünya koşullarına göre daha önem kazanarak çeşitlendirilmektedir. Uygulama da alanı da
genişlemektedir.
Hayat sigortaları, bu kitabın konusu değildir. Biz burada “Sigortanın Temel Prensipleri”
adı altında sigortanın hayat dışı branşlarını ve önemli maddelerini özetlemeye gayret edeceğiz.
Her sigorta branşının ayrı bir kitaba konu teşkil ettiği şüphesizdir. Bilindiği gibi, bugün
ülkemizde yürürlükte bulunan 30 kadar sigorta genel şartı mevcut olup bunların 15 tanesi ise
kaza branşına aittir. Bu branşın detaylı olarak her birinin incelenmesi ise, bizim kitabımızın
hacmi dışında kalmaktadır. Ancak biz, ülkemizde her gün sıkça karşılaşılan ve çok uzun
yıllardan beri uygulanmakta olan bazı oto dışı kaza branşlarına da değinmekle beraber, dünya
uygulamasına paralel olarak kullanılan diğer bütün branşların sigorta türlerini anlatmaya gayret
edeceğiz.

7.1. Yangın Sigortaları
7.1.1. Yangın Sigortalarının Özel Türleri
Sadece yangın rizikosunu temin eden dar kapsamlı yangın poliçeleri, bugün artık yerini
değişik rizikoları kapsayan ve daha geniş teminatlı özel yangın poliçesi türlerine bırakmıştır.
Sigorta, uluslararası bir olgu olduğu için sigorta uygulamaları da ülkeden ülkeye büyük
farklılıklar göstermemekte ve reasürans ihtiyacı nedeniyle de çoğu kez yeknesaklık
kazanmaktır. Aşağıda uygulamada karşılaşılan özel şekilli yangın sigorta teminatlarından
önemlilerini özetlemeye çalışacağız.

7.1.1.1. İlk Ateş Sigortaları Poliçesi
Bu sigorta türü, ilk önce Fransa’da uygulanmaya başlanmıştır. Eğer bir rizikonun
tamamen zayi olması söz konusu değilse yani tümü hasar görmeyecekse, o takdirde poliçe,
hasar görebilecek tahminî hadde kadar teminat verir. Bir sigortalının ilk ateş sigortası talep
edebilmesi için öncelikle geçmiş yılların hasarlarının az olması, katastrofik bir hasarın söz
konusu olmaması ve yangın koruma tedbirlerinin çok iyi alınmış bulunması gerekmektedir.
İlk ateş sigortasında en önemli konu, ilk ateş tavanının saptanması konusudur. Bu
yapılırken de yukarıda değinildiği gibi yangından korunma önlemleri ve muhtemel hasar
miktarı ile ilgili tahminlerinin çok sağlıklı yapılması gerekir. Aksi takdirde belirlenen tavan
değerin üstündeki hasarlar, sigortalıyı çok güç durumda bırakır. Prim hesabı, normal
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sigortalılarda olduğu gibi saptanır ve sigorta değeri ile ilk ateş tavanı arasındaki orana göre
aşağıdaki nispetlerde indirimler yapılabilir.
İlk Ateş Tavanı Sigorta Değeri

İndirim Oranı

%80

%5

%60

%10

%40

%15

Bu sigortaların bir başka özelliği, ilk ateş tavanına kadar olan hasarlarda eksik sigorta
uygulanmamasıdır.

7.1.1.2. Yeni Değer Sigortaları
Hasara uğrayan bir sigortalı, hasardan önceki mali duruma kavuşmayabilir ve hasarlı
malların yerine yenilerini koyamayabilir. Yangın sigortaları genel şartlarının B.5. maddesinde
“bina, makina, demirbaş ve alet edevatta hasar ödenirken zarar gören sigorta konusunun yenisi
ile farkını oluşturan, eskime, aşınma ve başka sebeplerden meydana gelen kıymet eksilmeleri
düşünüleceği gibi, yenilerinin randıman ve nitelik farkları varsa bunlar da dikkate alınır.”
denmektedir.
Yeni değer sigortaları genellikle, çabuk yıpranan şeyler, sarf malzemeleri, çamaşır,
elbise ve elektrik cihazları gibi değerlere uygulanmamaktadır. Bu tür sigortalarda, sigorta
değerinin tespitinde eskime ve aşınma payı düşülmemektedir. Ancak bu pay, yeni değerin
1/3’ünden fazla ise fazla kısmın sigorta değerinden (yeni değer) düşülür.
Tam hasar hâlinde, eskime, aşınma ve kullanma payı yeni değerin 1/3’ünden fazla
olmadığı takdirde tazmin kıymeti, sigortalı bina veya makinaların bu pay düşüldükten sonra
bulunacak değerine yeni değerin 1/3’ünün ilavesi ile saptanır.
Kısmi hasar hâlinde tazmin kıymeti, tam hasardaki esaslar dâhilinde hesaplanır.
Eksik sigortada ise tazminat, iki yeni değer arasındaki orana göre ödenir.

7.1.1.3. Kâr Kaybı Sigortaları
Bilindiği gibi, yangın poliçesi sigortalı mallarda meydana gelecek maddi zararları
karşılamakta, yangın ve ek rizikoların meydana getirdiği dolaylı zararlar teminat dışı
bırakılmaktadır. Ancak kâr kaybı da tarafların anlaşması ile teminat altına alınabilmektedir.
Çok uzun zamanlardan beri Avrupa’da kullanılan bu poliçe, bizde de 1.5.1998 tarihinden
itibaren “Yangına Bağlı Kar Kaybı Sigortası Genel Şartları” adı altında uygulanmaya
başlanmıştır. Sözü edilen genel şartların sigortanın kapsamı ile ilgili maddesi aynen “Bu sigorta
ile bir ticari faaliyetin yürütülmesinde kullanılan taşınır ve taşınmaz değerlerde, bir yangın
sigortası sözleşmesinin teminat altına aldığı risklerin gerçekleşmesi ile ortaya çıkan hasar ve
kayıplar sonucu, ticari faaliyetin kısmen veya tamamen durması veya aksaması nedeni ile
oluşan kâr kayıpları, sigortacı tarafından poliçede belirtilen sigorta bedeline kadar teminat
altına alınmıştır.” ifadesini taşımaktadır.
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Ayrıca kâr kaybı teminatı, yangına ek olarak sağlanan rizikolarla ilgili olarak da
verilmektedir. Örneğin; kira kaybı poliçeleri.
Kira kaybı teminatı iki türlü verilmektedir:
•

Kiracının kira kaybı,

•

Malik veya intifa hakkı sahibinin kira kaybı.

7.1.1.4. Abonman Poliçeleri
Burada sigortalı, sigorta süresi içerisinde elinde bulunabilecek en yüksek mal miktarını
belirleyerek buna göre bir abonman poliçesi satın almaktadır.
Gaye; sigortalının mal miktarının en fazla olduğu devrede, eksik sigortanın söz konusu
olmamasıdır. Sigortalı, malın artmasını tahmin ettiği miktara kadar bir plafon tespit eder ve bu
limite kadar olan bütün mallar teminat altındadır. Daha sonra sigortalı, muayyen aralıklarla mal
mevcudunu sigortacıya bildirir.
Sigortacı, primin %40’ını peşin olarak tahsil eder ve bu mal bildirimleri esas alınarak
prim ayarlaması yapılır. Mal mevcudu, peşin alınan %40’ı geçerse prim farkı alınır ve %40’ın
altında ise prim alınamayacağı gibi iadesi de söz konusu değildir. Bu nedenle abonman
poliçelerinde plafonun sağlıklı olarak saptanması, hem prim hem de hasar yönünden çok
önemlidir.

7.1.1.5. Mütemevviç Sigortalar
Bu sigortalarda, değişik adres ve sigorta söz konusu olmaktadır. Sigorta edilen şeylerin
değerlerinin ayrılması mümkün değilse o zaman bu değişiklikler bir tek poliçede yer alır.
Örneğin, aynı adreste değişik fiyatlara tabi olan mallar bulunabilir. Ayrıca değişik yapı grupları
ile değişik mallar da bu sigortalara konu teşkil ederler.
Bu sigortalarda risklerin cinsi, dağılımı ve değişik adresteki emtiaların toplam bedele
oranı dikkate alınarak fiyat saptanır.

7.1.1.6. Mutabakatlı Kıymet Poliçeleri
Yangın Sigortası Genel Şartları’nın 5.2. maddesi aynen “Sigorta sözleşmesinin
yapılması veya sigorta süresi içinde sigorta konusu bina, sabit tesisat, makinalar, demirbaşlar
ve ev eşyasının değeri sigorta et tiren ve sigortacının oy birliği ile seçtikleri bilirkişiler
tarafından saptanır ve taraflarca kabul olunursa rizikonun gerçekleşmesi ve teminatın hesabında
bu değere taraflarca itiraz olunamaz.” ifadesini taşımaktadır. Görüleceği gibi hasar hâlinde,
artık sigortalı değer ihtilaf yaratmaz ve mutabık kalınan değer tazminata esas teşkil eder.
Uzmanın saptadığı mutabakat raporu poliçeye eklenir. Ticari emtiaya, mutabakatlı kıymet
sigortaları uygulanamaz. Burada süre azami bir yıl olarak saptanır. Bu konuya daha önce
“Tazminat Prensibi” başlığı altında ayrı bir bölüm hâlinde değinildiği için fazla tekrardan
kaçınılmıştır.
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7.1.1.7. İnşaat Yangın Sigortaları
Uygulamada, inşa hâlindeki yapıları inşaat bütün muhataralar -All Risks- poliçesi
teminat altına alıyor ise de yine çok az sayıda da olsa yangın poliçesi genel şartlarındaki
koşulları yerine getirmek kaydıyla inşa hâlindeki yapıların yangına karşı sigortası
yapılabilmektedir. Bu sigortalarda, inşaatın bitiş anındaki değeri sigorta bedelini teşkil eder. Bu
bedel, inşaatın başlangıcında sıfır iken sigorta ve inşaat süresi içerisinde yükselmeye devam
eder. Hasar hâlinde ise inşaatın o güne kadar bitirilmiş kısmı için piyasa rayiçlerine göre
bulunacak yeniden inşa değeri esas alınır. İnşaat yangın sigortalarında fiyat, normal yangın
sigortasının yarısı kadardır.

7.1.1.8. Enflasyona Karşı Uygulamalar
Çok uzun yıllardan bu yana devam eden yüksek enflasyon nedeni ile eksik sigortayı
önlemek için bazı poliçe türleri geliştirilmiştir. Örneğin:
•

Endekse Bağlı Sigortalar,

•

Değer Artışı Klozu,

•

Kıymet Takdirine Bağlı Sigorta,

•

Ayarlanabilir Primli Poliçeler.

7.1.2 Yangınla İlgili Temel Kavramlar
Şimdi de yangın sigortaları genel şartlarında yer alan bazı önemli maddelerden
sigortanın kapsamı, ek sözleşmeler ve teminat dışında kalan hâllerle ilgili hükümleri
inceleyelim:

7.1.2.1. Sigorta Kapsamı
Türk Ticaret Kanunu’nun yangın sigortası ile ilgili 1304. maddesi: “Sigortacı, sigorta
edilen menkul ve gayrimenkul mallara yangın sebebiyle arız olan bütün hasarları tazmin ile
mükelleftir.” ifadesini kullanarak yangın rizikosunun kapsamını belirtmektedir.
Yangın sigortası genel şartlarının A.l ile başlayan “sigortanın kapsamı” na ilişkin ilk
maddesi de yangın sigorta sözleşmesi ile esas olarak verilen teminatın koşullarını ve “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.” demek suretiyle yangında sigorta kapsamının içeriğini
göstermektedir.
Kanunun yaptığı çok geniş tanım yanında genel şartlar, yangın sigortasında yangın,
yıldırım ve infilak diye üç rizikonun temin edilebileceğini açıklamaktadır. Fakat ne kanunda ne
de genel şartlarda söz konusu rizikolar ve özellikle yangının ne olduğu tarif edilmemiştir. Ancak
sözlüklerde yangın “bir cismin tutuşup yanması” diye tanımlanmaktadır.
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Yıldırım ise “büyük bir ışık ve ses çıkartarak hava ve yer arasında olan elektrik
boşalması” diye tarif edilmektedir. Bu arada yıldırım “gök gürültüsü ve şimşekle de belirir”
diye de belirtilmektedir. Genel şartlarda “yıldırımın sigortalı mallarda doğrudan neden olacağı
maddi zararlar ” temin olunmuştur dendiğine göre, burada yangın çıkması söz konusu değil,
çünkü yıldırımda yangın gibi ayrı bir riziko olmakta ve yangın çıkarmamış bile olsa yıldırımın
sigortalı mallarda doğrudan meydana getirdiği hasarlar temin edilmektedir. Ayrıca yıldırım
düşmesi sonucu meydana gelecek olan kavrulma ve kırılma gibi hasarlar da poliçe kapsamı
içindedir.
Üçüncü riziko olan infilak ise büyük ölçüde ısı üretirken aynı zamanda basıncı artıran
kimyevi bir reaksiyondur.
Görüldüğü üzere, sigorta teminatının kapsamı; yangın, yıldırım ve infilak rizikolarının
sigortalı mallarda doğrudan neden olacağı maddi zararları temin etmenin dışında ayrıca yangın
ve infilak sonucu meydana gelen duman, buhar ve hararetin meydana getirdiği maddi zararları
da teminat altına almaktadır.
Sözü edilen madde metni “maddi zararlar” teminat altına alınmıştır demek suretiyle
bedenî ve manevi zararları kapsam dışı tutmaktadır.

7.1.2.2. Sigorta Bedelinin Kapsamı
Yangın sigortası genel şartlarının ilk maddesi olan “Sigortanın Kapsamı” başlığı altında,
hangi rizikoların teminat kapsamına girdiği yukarda izah edildi. Şimdi ise çok önem taşıyan ve
aynı bölümde yer alan sigorta bedelinin kapsamını inceleyelim.

7.1.2.2.1. Taşınmaz Mallarda
Aksine sözleşme yoksa; binaların dışındaki bahçıvan evi, garaj, su deposu, kömürlük
gibi eklentiler ile binaların içlerinde veya üzerinde bulunan her çeşit sabit tesisat, asansör ve
yürüyen merdivenler, yıldırımlık, televizyon anteni gibi binayı tamamlayan şeyler sigorta
bedelinin kapsamı içindedir.
Temeller, bahçe ve çevre duvarları, istinat duvarları, rıhtımlar, teraslar, iskeleler,
çeşmeler, bina dışındaki heykeller, sarnıç ve havuzlar vb. ancak poliçede belirtilmeleri kaydıyla
sigorta bedelinin kapsamı içindedir.

7.1.2.2.2. Taşınır Mallarda
Sigortalı yerlerde bulunan; sigortalı şeyler nitelikleri bakımından madde veya gruplara
ayrılmış ise bu madde ve gruplardan herhangi birinin içine giren; sigortalı şeylerin hepsi için
tek bir sigorta bedeli öngörülmüş ise bu bedele ilişkin tanım içine giren her şey poliçede ayrıca
belirtilmiş ol sun olmasın sigorta kapsamı içindedir.
Aksine sözleşme yoksa, yalnız sigorta ettirene ve kendisiyle birlikte oturan bireylere
veya birlikte yaşadığı kişilere ve çalışanlarına ait şeyler sigorta kapsamı içindedir.
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7.1.2.3. Ek Sözleşme İle Teminat Kapsamına Dahil Edilebilecek Haller
ve Kayıplar
Aşağıdaki hâller dolayısıyla meydana gelen zararlar, sigorta teminatının dışındadır.
Ancak ek sözleşme ile bu genel şartlara ve ilişik klozlara göre bu teminat kapsamı içine
alınabilirler:
•

Grev, lokavt, kargaşalık ve halk hareketleri,

•

Terör,

•

Deprem ve yanardağ püskürmesi.

Yangın ve infilak sonucunda meydana gelmediği takdirde aşağıdaki hâller dolayısıyla
meydana gelen zararlar, teminat kapsamı dışındadır. Ancak ek sözleşme ile bu genel şartlara ve
ilişik klozlara göre teminat kapsamı içine alınabilirler.
•

Kar ağırlığı,

•

Sel ve su baskını,

•

Yer kayması,

•

Fırtına,

•

Dâhili su,

•

Duman,

•

Taşıt çarpması (Kara, deniz ve hava taşıtları),

•

Kötü niyetli hareketler,

Aşağıda sayılanlar, teminat kapsamı dışındadır. Ancak sigorta bedellerinin poliçede
ayrıca belirtilmesi kaydıyla ek sözleşme ile teminat kapsamı içine alınabilirler:
• Sanat veya antikacılık bakımından değeri olan tablolar, resimler, kitaplar,
gravürler, yazılar, heykeller, biblolar, koleksiyonlar, halılar ve benzerleri,
• Modeller, kalıplar, plan ve krokiler, ihtira beratları, belgeler, ticari defterler ve
benzerleri,
• Nakit, hisse senedi ve tahvil, kıymetli kâğıtlar; her çeşit altın ve gümüş vb.
kıymetli madenler ve mamulleri; kıymetli taş ve inciler ve benzerleri,
•

Deniz ve hava taşıtları ile motorlu kara taşıtları ve bunların yükleri,

•

Emanet ve ariyet mallar,
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•

Enkaz kaldırma masrafları,

•

Kira kaybı ve intifadan mahrumiyet,

•

Yangın ve infilak mali sorumluluğu.

Yukarıda ifade edildiği gibi yangın sigortası genel şartlarında sigortanın kapsamı,
sadece yangın, yıldırım ve infilak rizikolarına teminat verildiğini belirtmektedir. Hâlbuki
yukarıda yazılı ek sözleşmeler maddesine göre de sigortalı, arzu ederse primini vermek koşulu
ile bu maddede yer alan herhangi bir rizikoyu da sigorta kapsamı içine aldırabilir. Bu maddede
ek bir sözleşme ile teminata dâhil edilebilecek hususlar belirtilmektedir. Sözü edilen rizikoların
her biri, ayrı birer kloz metni olarak hazırlanmış ve ilgili bakanlığın onayından geçmiş olup
hangi riziko ile ilgili kloz isteniyorsa o klozun mutlak manada yangın sigortası genel şartları ile
birlikte poliçeye eklenmesi gerekmektedir.

7.1.2.4. Teminat Dışında Kalan Hâller
Aşağıdaki hâller sigorta teminatının dışındadır:
1.
Savaş, her türlü savaş olayları, istila, yabancı düşman hareketleri, çarpışma, iç
savaş, ihtilal, isyan, ayaklanma ve bunların gerektirdiği inzibati ve askerî 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
radyoaktivite buluşmalarının ve bunların gerektirdiği askerî ve inzibati tedbirlerin sebep olduğu
bütün zararlar.
3.
Kamu otoritesi tarafından sigortalı şeyler üzerinde yapılacak tasarruflar
sebebiyle meydana gelen bütün zararlar.
4.
Yangın çıkarmaksızın sigortalı şeylerin kendi ayıplarından, mayalanmalarından
kavrulmalarından veya bünyelerinde meydana gelen bozulmalar ile kavrulmalar nedeniyle
uğradıkları zararlar.
5.
Yangın çıkarmaksızın sigortalı şeylerin işlenmek için veya başka bir maksatla
ateşe veya sıcağa 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, sigorta ve bunların
benzerlerine temasından doğan zararlar.
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.
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7.
Alçak basınç sebebiyle kapların içe doğru çökmesi, yırtılması vs. şekilde
deformasyonu, yıpranması ile santrifüj kuvvetler ve mekanik olaylar nedeni ile sigortalı cihaz
ve motorlarda meydana gelen bütün zararlar.
Bilindiği gibi, sigorta uluslararası bir karakter taşır. Bütün sigorta şirketleri, üzerlerine
aldıkları rizikoların bir kısmını reasürans yolu ile başka ülkelerdeki reasürörlere de verirler. Bu
itibarla sigortanın sadece ulusal değil uluslararası bir iş olması nedeniyle de çoğu kurallarının
paralellik arz etmesi gerekmektedir. Sigorta değeri trilyonları aşan dev tankerlerin, çok büyük
baraj veya otel inşaatlarının, büyük santrallerin hiçbirinin sigorta bedelinin tümünü kendi
ülkesinde sigortalamak mümkün değildir. Sigorta şirketleri, kendi kapasitelerini aşan kısımlar
için yurt içi ve yurt dışı piyasalara başvururlar. İşte yurt dışında sözü edilen bu rizikolara iştirak
eden sigortacıların da tıpkı poliçeyi kesen sigortacı gibi bütün şartları bilmesi gerekir. Yukarıya
çıkarılan genel şartların bu maddesi de ek sözleşme ile dahi teminat altına alınamaz.
Savaş ve benzeri hadiseler nedeniyle meydan gelecek hasarları önceden tahmin ve takdir
etmek veya bunları azaltıcı önlemler almak mümkün değildir. Bilindiği gibi, bütün bu hadiseler,
devletlerin ve milletlerin aldıkları kararlar neticesi oluşmaktadır. İşte özellikle maddenin ilk
paragrafında yer alan rizikoların meydana getirdiği çok büyük katastrofik hasarlar nedeniylede
bunlar, dünya sigortacıları tarafından hiçbir surette teminata dâhil edilmemekte her zaman
teminat dışı tutulmaktadır.
Ancak, çok özel bir durum olarak bir noktaya değinmekte fayda vardır. Özellikle 2.
Dünya Savaşı’ndan sonra, devletler ihracatlarını arttırmak için yeni bir yöntem geliştirdiler ki
bunun adına “İhracat Kredi Sigortası” denmektedir. Bu sigorta, her ülkede yalnızca devlet adına
yapılmakta ve gayesi de ülke ihracatını artırmaktır. İhracat kredi sigortası, ihracatçıya ihraç
edilen mal ve hizmet bedellerini ticari ve politik risklere karşı teminat veren özel bir sigorta
türüdür. Buradaki politik rizikolar ise yukarıda ilk paragrafta belirtilen “savaş, ihtilal, isyan, iç
savaş gibi” rizikolar olup ihracat kredi sigortası bu tehlikelere teminat vermektedir.

7.2. Nakliyat Sigortaları
7.2.1 Nakliyatla İlgili Temel Kavramlar
Bilindiği gibi, sigortanın konusu Türk Ticaret Kanunu’nun 1263. maddesinde “... bir
kimsenin para ile ölçülebilen bir menfaati...” şeklinde belirtilmekte ve bu esasa göre sigorta
sözleşmeleri yapılmaktadır ve yine iktisaden değer ifade eden bir menfaatten başka hukuken
sorumluluk doğuracak herhangi bir hadisede sigortaya konu teşkil etmektedir. Bu tanımlardan
hareketle değişik sigorta branşları bakımından sigortanın konusunu incelersek; hayat
sigortalarında sigortanın konusu insan hayatı, yangında bir ev veya tesis, inşaat sigortalarında
inşa hâlindeki bina, kaskoda aracın kendisi, nakliyat sigortalarında ise bir kimsenin para ile
ölçülebilen menfaati gemi, yük, navlun veya yolculukla ilgili diğer menfaatler olarak ortaya
çıkmaktadır. Bu sebeple de nakliyat sigortaları aynı ana başlık altında incelenseler bile sigorta
konuları ve özellikle sigorta teminatları bakımından diğer branşlara nazaran çok büyük
farklılıklar göstermektedir. Gemi, yük, navlun ve bunlarla ilgili diğer menfaatler. Örneğin,
yapılmakta olan gemi, deniz ödüncü paraları, umulan kâr, kazanılacak komisyon gibi sözcükler
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bizi deniz ticaretine götürür. Bilindiği gibi, ticarette genelde birbiri ile yakın ilgisi olan üç ayrı
sözleşme söz konusudur. Bunlarda sırası ile alım-satım, taşıma ve sigorta sözleşmeleridir.
Nakliyat sigorta sözleşmelerinin daha iyi anlaşılabilmesi bakımından öncelikle ticaretin iki
sözleşmesini, satış ve navlunu açıklamakta yarar vardır.

7.2.1.1. Satış Sözleşmeleri
Bu sözleşmenin sigorta bakımından önemi, yük sigortaları itibari ile sigortanın hangi
tarafça yapılacağının -alıcı mı yoksa satıcı mı- belirlenmesidir. Aşağıda satış sözleşmeleri izah
edilmektedir.

7.2.1.1.1. FOB (Free On Board)
Bu tip satış sözleşmesinde satıcının sorumluluğu, malların taşımayı yapacak geminin
bordasına kadardır. Malların bundan sonraki sigortası alıcıya aittir. Bu sözleşmede gemi temini
ve navlun da alıcının sorumluluğundadır.

7.2.1.1.2. C&F (Cost and Freight)
Burada navlun, satıcı tarafından ödenir. Sigorta ise yine alıcı tarafından yapılır. İstenirse
satıcı; alıcı adına sigorta sözleşmesi yaptırabilir.

7.2.1.1.3. CIF (Cost, Insurance, Freight)
Burada satıcı, malın her türlü sorumluluğunu üstlenir. Sigorta primini de öder.

7.2.1.2. Navlun Sözleşmeleri -Taşıma Sözleşmeleriİki türlü navlun sözleşmesi vardır; Türk Ticaret Kanunu’nun 1016. maddesine göre:

7.2.1.2.1. Çarter Sözleşmesi
Bu sözleşme ile geminin tümü veya bir kısmı taşınan yüke tahsis edilir. Eğer geminin
tamamı tahsis edilmişse tam çarter ya da bir kısmı tahsis edilmişse kısmi çarter var demektir.
Çarter sözleşmesinde düzenlenen belgeye “çarter parti” adı verilir.

7.2.1.2.2. Kırkambar Sözleşmesi
Bu tip sözleşmede, geminin tahsisi söz konusu olmayıp taşınacak yükün bir yerden
başka bir yere nakli esastır.
Navlun sözleşmeleri aşağıdaki esasları ihtiva eder:
• Eşya taşınmasının üstlenilmesi,
• Taşımanın bir ücret karşılığında yapılması,
• Taşımanın deniz yolu ile olması,
• Gemi ile taşımanın yapılması.

117

7.2.1.3. Konşimento
Konşimento, taşıyanın tek taraflı olarak düzenlediği bir taşıma senedidir. Aşağıdaki
esasları taşır; Türk Ticaret Kanunu’nun 1098. maddesi göre:
• Malın teslim alındığı veya gemiye yüklendiğini belgelerdir.
• Malın taşınması ve teslimini gösterir.
• Malı teslim eder.
• Kıymetli evrak niteliğindedir ve ciro edilebilir.
Sigorta sözleşmesine, birinci bölümde temas edildiği için burada yeniden
değinilmeyecektir. Ancak yukarıda işaret edildiği gibi sigorta sözleşmesinin konusu nakliyat
sigortalarında çok değişik ve önemli olduğu için kısaca temas etmek fayda sağlar ve nakliyatın
değişik branşlarının anlaşılmasını da kolaylaştırır.

7.2.1.4. Nakliyatta Sigorta Sözleşmesinin Konusu
Bilindiği gibi, nakliyat sigortalarında konu gemi, yük navlun veya bu yolculukla ilgili
diğer menfaatler olarak giriş bölümünde belirtilmişti. Türk Ticaret Kanunu’nun 1339. maddesi
ise “geminin veya yükün denizcilik rizikolarını salimen geçirmesinde, para ile ölçülebilir bir
menfaati olan kimse bu menfaatini sigorta ettirebilir.” ifadesini taşımaktadır. Bu madde,
hükmüne göre iki önemli husus ortaya çıkmaktadır:
• Gemi veya yükle ilgili para ile ölçülebilen menfaat,
• Denizcilik rizikoları.
İlk husus yani gemi veya yükle ilgili para ile ölçülebilir menfaat Türk Ticaret
Kanunu’nun 1269. maddesinde tanımlanmıştır. “Bir malı muayyen rizikolara karşı temin
etmekte para ile ölçülebilecek bir menfaati olan malik, malikin adi veya rehinli alacaklısı, malın
muhafazasından dolayı malikine karşı mesul olan acente, kiracı, komisyoncu ve diğer kimseler
yahut bunların kanuni temsilcileri, bu menfaati sigorta ettirebilirler.”
Bu hüküm amir hüküm olduğu için buna aykırı sözleşme geçersizdir. Şimdi de sözü
edilen bu menfaatlerin neler olduğunu (T.T.K. madde 1340) aşağıda inceleyelim:
• Gemi,
• Yapılmakta olan gemi,
• Navlun ve yolcu taşıma ücretinden doğan alacaklar,
• Yük,
• Deniz ödüncü paraları,
• Yükün gönderildiği yere ulaşması ile elde edileceği umulan kâr,
• Kazanılacak komisyon,
• Sigortacının üzerine aldığı riziko.
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Şimdi de yukarıdaki temel bilgilerin ışığında nakliyat sigortalarının kaç bölüm hâlinde
incelenebileceğini görelim. Nakliyat sigortalan genelde;
a) Emtia Sigortaları
b) Kıymet Sigortaları
c) Tekne Sigortaları
d) Navlun Sigortaları
e) Tekne Yapım Sigortaları
f) Sorumluluk Sigortaları
başlıkları altında incelenebilir. Şimdi bunları sırası ile özetleyelim:

7.2.2 Nakliyat Sigorta Türleri
7.2.2.1. Emtia Sigortaları
Sigortalı malların bir yerden bir yere taşınması sırasında meydana gelebilecek ziya ve
hasarları güvence altına alan sigortalardır. Bu sigortalar, emtiayı taşıyan nakil vasıtalarına göre
de aşağıdaki kısımlara ayrılırlar:
i.

Deniz Yolları İle Taşınan Malların Sigortası

ii.

Kara Yolları İle Taşınan Malların Sigortası

iii.

Demir Yolları İle Taşınan Malların Sigortası

iv.

Hava Yolu İle Taşınan Malların Sigortası

Bu dört tür nakil vasıtası ile taşınan malların nakliyat sigortasında deniz yolu ile taşınan
malların sigortasına ait “Emtia Nakliyat Sigortası Genel Şartları” geçerlidir.
Yani bu dört türlü nakil vasıtası ile yapılan sevkiyatların tümünde sözü edilen emtia
genel şartları esastır, ancak taşıyan vasıtanın özelliği dikkate alınarak hazırlanan özel klozlarda
bu genel şartlara ilave edilmek suretiyle teminat tamamlanmaktadır.

7.2.2.1.1. Deniz Yolu İle Taşınan Malların Sigortası
Önemi ve özelliği bakımından emtia poliçesi genel şartlarının teminatla ilgili bazı
hükümleri aşağıda açıklanacaktır. Ancak hemen bir hususa değinmekte yarar görmekteyiz.
Bilindiği gibi, sözü edilen genel şartların son maddesi (madde 28) özel koşulların genel
koşullardan önce geldiğini vurgulamaktadır. Bu hükme rağmen hiç kuşkusuz Türk Ticaret
Kanunu’nun amir hükümlerini genel şartlarla veya özel klozlarla değiştirmek mümkün değildir.
Nakliyat sigortacılığı, diğer sigorta branşlarına kıyasla daha çok uluslararası bir karakter
taşımaktadır. Bu itibarla ülkemiz de dâhil olmak üzere dünya ülkeleri tarafından büyük bir
ekseriyetle kabul gören tekne ve yük klozları bulunmakta ve bunlar Türkçe poliçelere İngilizce
asılları ile ilave edilmektedir. Bilindiği gibi, genel şartların poliçeye eklenmesi ile sigorta
sözleşmesi kanunlarımıza göre tamamlanmış ve yasanın istediği şartlar yerine getirilmiş
olmaktadır. Ancak, sözü edilen genel şartların günümüz ihtiyaçlarına cevap vermekten çok
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uzak olması ve ayrıca çok eskiden yürürlüğe girdiği için (1953) günün teknolojisine cevap
vermemesi nedeniyle sözü edilen bu yük klozlarının kullanılması yararlı olmaktadır.
Şimdi de önemli maddelerini aşağıda açıklayacağımız emtia poliçesi genel şartlarına
ilave edilecek olan yük klozlarının teminatla ilgili maddelerini görelim:
-İnstitute Cargo Clauses (C) 1.1.1982 – Dar teminat
Bu yük klozu, en dar anlamlı teminatı içermekte olup bununla nakil vasıtası geminin
yangın veya infilakı, karaya vurması, batması veya alabora olması, kara taşıtının devrilmesi
veya raydan çıkması, denize mal atılması ve müşterek avarya ve kurtarma masrafları sebebiyle
sigortalı mala gelebilecek ziya ve hasarlar temin edilmektedir.
-İnstitute Cargo Clauses (A) 1.1.1982 - Geniş teminat
Yük klozları içinde bir de yine I.C.C.(B) klozu bulunmakta, ancak onun en dar teminat
olan (C) den pek önemli bir farkı bulunmamaktadır.
Bugün için ise en çok kullanılan yük klozu (A), yani bütün rizikoların dâhil olduğu
klozdur. Bu yük klozunun en geniş teminatı olmasına rağmen genel şartların 5. maddesindeki
hiçbir suretle teminata girmeyen rizikolara paralel olarak istisna tutulmuş tehlikeler aşağıya
çıkarılmıştır:
•

Malın kendi özrü

•

Gecikmeden doğan hasarlar

•

Aşınma ve yıpranma bedelleri

•

Ambalaj yetersizliğinden doğan hasarlar

•

Sigortalının kastı

•

Atom veya nükleer parçalanma gibi herhangi bir savaş silahının kullanımından doğan

ziyan, hasar veya masraf
•

Savaş istisna klozu,

•

Grev istisna klozu,

Her iki teminatta da sigortalı mallar depodan depoya sigortalı bulunmakta ve ayrıca
sigortalı malların son varma limanında gemiden tahliyesinden sonra 60 gün içinde alıcının
deposuna teslim edilmesi gerekmektedir.

7.2.2.1.2. Kara Yolu İle Taşınan Malların Sigortası
Kara yolu ile yapılacak sevkiyatlar için yine emtia nakliyat sigortası genel şartlarına
kamyonla yapılacak sevkiyatın özelliği dikkate alınarak hazırlanmış kamyon klozu ilave
edildiği gibi yine aynı şekilde I.C.C. (A) klozunun kamyon nakliyatına uygulanabilen
hükümleri de uygulanmaktadır.
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Kamyonla yapılan sevkiyatlarda dar teminat için kullanılan teminat “Kamyon
Klozu”dur.
Kamyon Klozu
“İşbu sigorta, deniz yolu ile yapılacak Emtia Nakliyatına Mahsus Genel Şartlar’ın 1. ,
8. , 17. , 18. , 19. , 20. maddeleri kaldırmak ve kamyon ve treylerle yapılacak sevkiyata kabili
tatbik olan hükümleri saklı kalmak kaydıyla ateş, yıldırım, seylap, dere taşması, çığ, toprak ve
dağ devrilmesi, yanması; kamyon ve treylerin devrilmesi, yanması, çarpması ve çarpışması
neticesinde taşınan malın uğrayacağı ziyan ve zararları muafiyetsiz temin eder. Sigorta malların
nakledilmek üzere kamyon veya treylere yüklendiği anda başlar ve nakil vasıtasının varış yerine
gidişi ile sona erer.”
Kamyon sevkiyatları için gereken geniş teminat I.C.C.(A) 1.1.1982 tarihli en geniş yük
klozunun kamyon nakliyatına uygulanabilen hükümleri dâhilinde temin edilir.

7.2.2.1.3. Demir Yolu İle Taşınan Malların Sigortası
Demir yolu ile yapılan sevkiyatlarda “Demir Yolu ile Yapılan Nakliyata Mahsus Kloz”
kullanılmaktadır.
“Bu sigorta, deniz yolu ile yapılacak Emtia Nakliyatına Mahsus Umumi Şartlar’ın 1. ,
8. , 17., 19. , 20.maddeleri kaldırılmak ve demir yolu ile yapılacak sevkiyata kabili tatbik olan
hükümleri saklı kalmak kaydıyla malların demir yolu ile nakilleri esnasında ateş, yıldırım,
seylap, dere taşması, çığ, toprak kayması, dağ heyelanı, köprü yıkılması, yol çökmesi, katarlar
arasında müsademe, çarpma, hattan çıkma, devrilme, vagonların bağlanma zincirlerinin
kopması neticesinde uğrayacağı ziyan ve hasarları temin eder.”
Teminat, malların nakledilmek veya nakliyat hemen yapılmayacaksa ticari teamüllere
uygun olarak demir yolu idaresine teslimi ile başlar ve varış istasyonunda alıcıya teslimi ile
eğer teslime mani varsa malların depo edilmesi ile ve en geç varışı takip eden 60. günün
bitiminde sona erer.
Demir yolu ile ilgili yukarıdaki kloz, dar teminatı içermektedir. Eğer demir yolunda
geniş teminat isteniyorsa, bu takdirde I.C.C.(A) yük klozunun demir yolu nakliyatına
uygulanabilen hükümleri kullanılır.

7.2.2.1.4. Hava Yolu İle Taşınan Malların Sigortası
Uçakla yapılacak sevkiyat için diğer nakil vasıtalarının aksine burada dar teminat
yoktur. Ancak tek teminat olarak “İnstitue Cargo Cla-uses(Air) “ geniş teminat
kullanılmaktadır. Şimdi de dört türlü nakil vasıtası ile yapılan nakliyatların sigortasında esas
olan emtia nakliyat sigortaları genel şartlarındaki sigortanın kapsamını, teminat dışında kalan
hâller ile mutlak istisnaları görelim:
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7.2.2.2. Emtia Nakliyat Sigortasında Temin Edilen Rizikolar
“Sigortalı malların fırtınadan, geminin batmasından veya karaya vurarak veyahut kaya
veya sığlığa bindirmek gibi hâller neticesinde tamamen veya kısmen harap olmasından,
oturmadan, çatışmadan, sabit, seyyar veya sabih bir cisme, (buz dâhil) çarpmadan, malın denize
atılmasından, yangından, infilaktan, kaptan ve gemi adamlarının barataryasından, yükleme
aktarma ve boşaltma ameliyeleri esnasında bir veya birden çok dengin düşmesinden ve genel
olarak deniz kaza ve tehlikelerinden gelebilecek her türlü ziyan veya hasarla, bu poliçe ile tespit
olunan şartlar dahilinde, sigortacıya ait olacaktır.”
Sigortanın kapsamına ait bu maddede hangi rizikoların teminata dâhil edildiği
gösterilmiş ve “sigortalı mallar” ifadesi ile de ancak poliçede belirtilen malların tazminata konu
olacağı belirtilmiştir. Söz konusu rizikolardan bazıları aşağıda açıklanmaktadır:
1. Fırtına
Dalgaların ve aşırı derecede sert rüzgârların, sağanağın neden olduğu bir ağır hava
olayıdır.
2. Batma
Geminin ağır hava ve dalgaların etkisi ile su alarak denizin dibine gitmesidir. Ancak
gemi adamları tarafından terk edilmiş bir gemide batmış olarak kabul edilir. Ayrıca enkaz
hâlinde yüzen bir gemiyi de batmış kabul etmek gerekir. Bu arada tayfaların idare edemeyeceği
ve onu terk etmek durumunda kalacakları derecede hasara uğramış bir gemi de batmış
sayılabilir.
3. Oturma
Türk Ticaret Kanunu’nun 1412. maddesi oturmayı açıklamıştır. Buna göre:
•

Gemi bir yere saplanıp kalır ve yüzdürülmezse,

•

Yere saplanan gemi olağan önlemlerle değil fakat olağanüstü önlemlerle

yüzdürülürse,
•

Geminin teknesi saplanma yüzünden önemli hasara uğradıktan sonra

yüzdürülürse gemi oturmuş sayılır.
4. Çatışma
Çatışma veya çatma iki geminin birbirine çarpmasıdır. Türk Ticaret Kanunu madde
1216, 1217 ve 1218 bu hususları açıklamaktadır.
5. Sabit, Seyyar veya Sabih Bir Cisme (Buz Dâhil) Çarpma
Geminin yer değiştirmeyen yani iskele, rıhtım gibi sabit yerlere çarpması ifade
edilmektedir. Ayrıca yer değiştirmeyenlerin yanında geminin yer değiştirebilen seyyar
cisimlere yani şamandıra, sal gibi yüzen şeylere çarpması da teminatın kapsamında olmaktadır.
Bir de sabih yani başı boş yüzen şeylere çarpması - buz gibi- da yine sigorta kapsamı içindedir.
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6. Malın Denize Atılması
Yükün tamamı veya bir kısmının denize atılması, Türk Ticaret Kanunu madde 1184’te
müşterek avarya olarak etraflıca açıklanmaktadır.
7. Yangın ve İnfilak
Bu rizikolar, sadece karada değil fakat denizde de en büyük tehlikeler olarak karşımıza
çıkmakta ve bu nedenle sigorta kapsamında bulunmaktadır.
8. Kaptan ve Gemi Adamlarının Barataryası
Kaptan ve gemi adamlarının donatan veya gemi işleticisi zararına bilerek yaptıkları her
türlü haksız eylemlerde güvence kapsamındadır.
9. Yükleme, Aktarma ve Boşaltma Sırasında Bir ya da Birden Çok Dengin Düşmesi
Sigortalı malların nakil vasıtasına yüklenmesi, aktarılması veya boşaltılması sırasında
düşmesi nedeniyle meydana gelecek hasarında sigorta kapsamında olduğunu göstermektedir.
Deniz yolu ile taşınan mallara ait sigorta poliçesi genel şartlarının ilk maddesinde
“sigortanın kapsamı”nda yer alan rizikolara yukarıda kısaca değinilmiştir. Ancak maddenin son
satırında “genel olarak deniz kaza ve tehlikelerinden gelebilecek her türlü ziyan ve hasarlar”
ifadesi yer aldığından kapsam maddesi çok genişlemiş bir durum arz etmektedir. Bu nedenle
teminatın kapsamının daha açık bir şekilde anlaşılabilmesi için yukarıda yer alan “genel olarak
deniz kaza ve tehlikeleri” kelimelerinden çok geniş manada anlam çıkartmamak bakımından
şimdi de bu tanıma girmeyen istisnaları görmekte yarar vardır.

7.2.2.3. Teminat Dışında Kalan Hâller
“İğtinam, zaptı müsadere, hapsi tevkif, mümanaat veya alıkoyma ile bunların veya
bunlara matuf her türlü teşebbüslerin neticeleri, kezalik muhasematın veya harp mahiyetinde
harekatın neticeleri sigortanın dışındadır. Bundan başka iç harbin ihtilalin, isyanın,
ayaklanmanın veya bunlardan doğan iç kargaşalıkların neticeleri ile korsanlık da sigortanın
dışındadır. Her hâlde sigorta edilen mallara mayın, torpil, bomba vesair harp silahlarının ika
edeceği ziyan veya hasarlar sigortaya dâhil değildir.”
Grevcilerin, lokavt edilmiş işçilerin veyahut işçi kargaşalıklarına, karışıklıklara veya
halk hareketlerine iştirak eden kimselerin ika edecekleri ziyan veya hasarlar sigortanın
dışındadır.”
“ Sigorta, aksine sözleşme olmadıkça aşağıdaki rizikoları temin etmez, şöyle ki:
a) Yağmur suyu, ambar buğusu,
b) Oksidasyon veya paslanma, kırılma, çalınma, mutat dışı akma, malın bünyesinde,
görünüşünde, renginde tadında veya rahiyasında tagayyür husule getiren her nevi tebahur ve
intişarlar; meğerki hasar veya ziyalar sigorta edilen rizikolardan birinin neticesinde vuku
bulmuş olsun.”
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7.2.2.3.1. Katı İstisnalar
“Aşağıdaki hâllerin gerek doğrudan gerek dolayısı ile doğuracağı avakıp sigortaya dâhil
değildir.
Yasak ve gizli ticaret, kaçakçılık, emtianın ithal, ihraç veya transitine müteallik kanun
ve nizamlara aykırılık, hakikat hilafı beyan, sigorta akidinin veya sigortalının veyahut bunların
adamlarının vekil veya mümessillerinin fiil veya kusurları.
Aşağıdaki hususlar, sigorta hususi avarya dâhil akdedilmiş olsa bile sigortanın
dışındadır.
Malların sevk ve naklinde, sebebi ne olursa olsun vaki gecikmeler, karantina veya
kışlama tevakkufları, yükleme ve boşaltma isterya ve süresteryaları ile bunlara ait resim, harç
ve masraflar; kur ve rayiç farkları veya faiz kayıpları, teslim etmekte temerrüt veya geç teslim
tazminatı, kârdan mahrumiyet, malların zati aybına izafe olunabilecek her türlü avarya, zayiat,
bozulma ve eksilmeler, ambalaj kifayetsizliğinden ileri gelen ziyan veya hasarlar, sühunetin ve
atmosferik şartların tesirleri, mutat akma, fire ve aşınmalar; sigortanın akdi nakliyatı bizzat
yaptığı veya adamlarına yaptırdığı takdirde, kaptanın ve gemi adamlarının barataryasından,
ihmalinden, ihtiyatsızlığından, ehliyetsizliğinden ileri gelen ziyan veya hasarlar sigortaya dâhil
değildir.”
“Malların dağılıp saçılması, kızışması ve kuruması sigortanın dışındadır.”
“Şayet, sigorta akdinin bilgisi altında olarak barut, kibrit, ham petrol, benzin, fosfor,
kimyevi maddeler, dinamit ve benzeri maddeler gibi kolaylıkla tutuşabilen veya infilaki
mümkün olan maddeler ile sönmemiş kireç tahrip edici mayiler veya zehirli veyahut fena
kokulu maddeler sigortalı mallar ile bir arada yüklenir veya depo edilirse böyle maddelerin
yakınlığından veya aynı hamuleye katılmış olmalarından doğacak ziyan veya hasarlar,
sigortalanmış hadise meydana gelmiş olsa bile sigortanın dışında kalır.”
Görüleceği gibi, emtia poliçesi genel şartlarının 1. maddesinde sigortanın kapsamı tarif
edilmekte onu izleyen 6 madde ile de söz konusu kapsamın dışında tutulan ve istisna olan
rizikolar açıklanmak suretiyle teminat altına alınmış bulunan rizikolar belirtilmektedir.

7.2.2.3.2. Kıymet Sigortaları
Bu sigorta ile hisse senedi, tahvil, bono, senet, çek gibi kıymetli evrakla, altın ve gümüş
külçe, para, döviz ve efektiflerin değişik nakil vasıtaları ile taşınmaları esnasında uğrayacakları
ziya ve hasarlar teminat altına alınır.
Sigortalı kıymetler, nakliyatçılara tesliminden alıcıya teslimine kadar geçen süre
zarfında silahlı gasp ve soygun rizikoları da dâhil olmak koşulu ile kıymet poliçesi genel şartları
dâhilinde teminat altına alınır.

124

Verilen teminatlar, yukarıda ifade edilen kıymetlerin nominal değerleri üzerinden
verilir. Eğer ikamesi söz konusu olan bir kıymetli evrak söz konusu ise bu takdirde o evrakın
yeniden basım masrafları ile teminat sınırlıdır.

7.2.2.3.3. Tekne Sigortaları
Tekne sigortaları, gemiyi (tekne ve makinalar) denizcilik rizikolarına karşı teminat
altına alan bir sigorta türüdür. Konunun daha iyi anlaşılabilmesi bakımından öncelikle
denizcilik rizikolarının neler olduğunu incelemek gerekir.
Denizin tehlikeleri, tekne sigortalarında öncelikle teminat altına alınan önemli bir riziko
grubudur. Denizin tehlikeleri şunlardır:
• Ağır hava
• Oturma
• Batma
• Çatma
• Yangın ve infilak
• Geminin dışındaki kişiler tarafından zor kullanarak yapılan hırsızlık
• Denize mal atılması
• Korsanlık
• Deprem, yanardağ püskürtmesi, yıldırım
• Kazanların patlaması, şaftların kırılması ya da tekne ve makinadaki gizli kusur
• Kaptan ve gemi adamlarının ihmali
• Kaptan ve gemi adamlarının bataryası.
İşte deniz veya gölde seyreden deniz ve göl araçları için bu tehlikeler söz konusudur.
Bu arada denizcilik sigortalarında sıkça kullanılan bir iki önemli sözcüğü de kısaca açıklamakta
fayda görmekteyiz.

7.2.2.3.3.1.Denizcilik Sigortalarında Önemli Kavramlar
•

Müşterek Avarya

Gemi ve yükle ilgili olağan dışı zarar ve masrafların her iki menfaat arasında
paylaştırılması gerekiyorsa buna kısaca “müşterek avarya” denir. Müşterek avarya, müşterek
bir deniz sergüzeştine atılmış olan gemiyi ve yükü tehdit eden bir tehlikeden onları korumak
maksadıyla bile bile yapılan olağanüstü fedakârlık ve olağan üstü masraflardır. Buna göre
müşterek avarya için aşağıdaki unsurlar söz konusudur:
-

Gemi ve yükün ortak deniz sergüzeştine atılmış olması,

-

Gemi ve yükü tehdit eden ortak bir tehlikenin varlığı,
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Hem gemiyi hem de yükü korumak için olağanüstü bir fedakârlık ya da masrafın
söz konusu olması,
-

Fedakârlığın iradi olması,

-

Fedakârlığın makul olması,

-

Faydalı sonuç elde edilmesi.

Örneğin, fırtınaya tutulan bir geminin batmaktan kurtulmak için bilinçli olarak karaya
oturtulması veya makinaları arızalanan bir geminin yola devam etmeyip bir barınma limanına
girmesi ve burada birtakım masraflar yapılması gibi.
•

Hususi Avarya

Hususi avaryalar, müşterek avarya dışında kalan kısmı ziyan ve masraflardır. Bu
durumda her menfaat kendi zararını çeker. Özetlemek gerekirse eğer zarar gemi yük ve navlun
arasında paylaşılacaksa buna müşterek avarya denmekte ve böyle bir paylaşma yapılmayıp her
menfaat kendi zararını çekecekse bu da hususi avarya olmaktadır.
•

Tam Zayi

Tam zayi, sigorta konusunun tamamen zayi olması hâlidir. Tam zayi, deniz
sigortacılığında iki türlü olmaktadır.
•

Gerçek Tam Zayi

Aşağıdaki durumlarda gerçek tam zayi meydana gelmiş sayılır:
-

Sigorta konusunun tamamen tahrip olup yok olması,

Sigorta konusunun temel niteliklerini kaybetmesi, örneğin, şeker veya unun
ıslanması veya çimentonun ıslanıp taşlaşması suretiyle vasfını kaybetmesi,
Sigorta konusunun, bir daha elde etmek ihtimali olmaksızın sigortalının elinden
çıkmış olması,
-

Makul bir süre geçtiği hâlde gemiden haber alınamaması.

•

Hükmi Tam Zayi

Hükmi tam ziya da aşağıdaki durumlarda ortaya çıkar;
Sigorta konusunun gerçek tam ziyamın kaçınılmaz oluşu,
Sigorta konusunun sigortalının elinden çıkması ve yeniden elde etmesinin muhtemel
olmaması,
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Sigorta konusunun tahmini kurtarma veya tamir masraflarının tahmini kurtarılmış tamir
edilmiş değerden veya varma yerindeki değerden fazla olması hâli.
Bu özet açıklamadan sonra şimdi de Tekne Poliçesi Genel Şartları’nın sigortanın
kapsamı ve konusu, sınıf belgesi, sigorta değeri ve teknelerde aşkın ve eksik sigorta ile yine
önemi bakımından sigortanın başlangıç ve sonu ile ilgili maddelerini görelim:

7.2.2.3.3.1.1. Tekne İle İlgili Sigorta 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
belirtilen koşullara bağlı olarak güvence altına alır.
Bu maddede yer alan “gemi veya diğer deniz ve göl araçları” 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 araçları “gemi veya diğer deniz
ve göl araçları” terimi kapsamında sayılır.”
25.8.1962 tarihli eski Türk Tekne Poliçesi Genel Şartları 1.8.1996 tarihinde yürürlükten
kaldırılmış ve yerine yukarıya ilk maddesini çıkardığımız yeni genel şartlar konulmuştur. Çok
uzun zamandan beri kullanılmakta olan eski genel şartlar o zamanlar yürürlükte olan “Institute
Time Clause Hulls’a” çok yakındı ve 30 küsur maddeden de oluşmakta idi. Ayrıca anlaşılması
da çok güçtü.
Yeni genel şartların en önemli özelliği dilinin de sadeleştirilmiş olmasıdır. İçerik
bakımından ise artık bu yeni ve çok kısa genel şartlara istenen kloz ilave edilmek suretiyle
ikisinin birlikte uygulanması da vurgulanmaktadır.
Bu kısa izahtan sonra şimdi de yukarıya çıkarılan madde hükmünü özetleyelim:
Nakliyat sigortalarındaki sigortalanabilir menfaat Türk Ticaret Kanunu’nun 1339.
maddesinde “geminin veya yükün denizcilik rizikolarını salimen geçirmesindeki para ile
ölçülebilir menfaat” olarak belirlenmiştir. Böyle bir menfaat ilişkisi olmaması hâlinde sigorta
sözleşmesi yapılamaz. Yukarıdaki tanımla menfaat sahiplerinin yalnızca gemi ve/veya yükün
malikleri olmadığı açıklanmaktadır. Sözü edilen bu menfaatler, Türk Ticaret Kanunu’nun 1340.
maddesinde belirtilmiştir. Buna göre:
• Gemi,
• Yapılmakta olan gemi,
• Yük,
• Navlun ve yolcu taşıma ücretinden doğan alacaklar,
• Kazanılacak komisyonlar,
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• Sigortacının üzerine aldığı riziko,
• Yükün gönderildiği yere ulaşması ile umulan kâr.
Nakliyat sigortalarında sigortalanabilir menfaatin gerek sigortanın yapıldığı gerekse
hasarın olduğu anda mevcudiyeti şart olmayıp bu menfaatin sadece hasar anında var olması
yeterli olmaktadır.
Bundan önceki yani eski tekne poliçesi genel şartlarında sigortanın konusu, yukarıdaki
gibi açıkça belirtilmemişti. Ancak 1. maddede “gemi” sözcüğü kullanılmış olup dolaylı olarak
da sigorta konusunun gemi olduğu vurgulanmıştır. Ancak gemi sözcüğünün anlamı da
tereddütler doğurmakta idi.
Hâlbuki yeni tekne poliçesindeki gemi terimi, yük veya yolcu gemileri olarak
belirlenmiştir ve yine bu arada sigortacının kabulü koşulu ile ikinci paragrafta belirtilen 9 adet
diğer tekne de “gemi veya deniz ve göl araçları” kapsamına alınarak sigorta edilmeleri
sağlanmıştır. Hiç şüphesiz burada önemli olan husus, öncelikle yük veya yolcu gemilerinin
dışında kalan ve 1. maddenin 2. fıkrasında yer alan teknelerin sigortasının yapılmasının sigorta
şirketinin onayına bağlanmasıdır. Bilindiği gibi 2. fıkrada yer alan teknelerin bir kısmı, çok özel
olduğu için bunlara ilişkin özel klozlar da bulunmakta ve dolayısıyla bu klozların da poliçeye
bağlanarak teminatın birleştirilmesi sağlanmaktadır.

7.2.2.3.3.1.2. 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 belgesine sahip olmayan gemi ve diğer deniz ve göl araçlarının sigorta konusu olabilmesi
için yürürlükteki ilgili mevzuat hükümlerine göre inşa edilmiş olmaları zorunludur.”
Bu maddenin izahından önce, gemi sınıflandırma kuruluşlarından bahsetmekte yarar
vardır. O zaman madde çok daha iyi anlaşılır. Bilindiği gibi, gemi sınıflandırma kuruluşları,
gemileri inşaatın başlamasından itibaren belli standartlara uyarak denetleyen kuruluşlardır.
Gemi sahibi, donatan, tekne ve makinelerini belli aralıklarla sınıflandırma kuruluşuna bağlı
eksperlerce ekspertizini yaptırmak durumundadırlar.
Dünyadaki belli başlı sınıflandırma kuruluşları ve ülkeleri şunlardır:
Lloyd’s Register of Shipping (LR)
•

Bureau Veritas (BV)

•

American Bureau of Shipping (ABS)

•

Germanischer Lloyd (GL)

•

Nippon Kaiji Kyokai (NS)

•

Norske Veritas (NV)

•

Registro Italiano (RI)
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İngiltere
Ø Fransa
Ø ABD
Ø Almanya
Ø Japonya
Ø Norveç
Ø İtalya
Klas belgesi, ilerde de göreceğimiz üzere, tekne sigortalarının fiyatlandırılmasında da
önemli rol oynamaktadır. Bu kısa izahlardan sonra şimdi de madde hükmünü açıklayalım:
Türk Ticaret Kanunu’nun 817. maddesi gemilerin “denize ve yola elverişli olması”
hükmünü getirmiştir. Buna göre, geminin tekne, makina, kazan ve diğer donanım bakımından
normal deniz tehlikelerine karşı koyabilecek durumda olması gerekmektedir. İşte bu 817.
maddede sözü edilen “denize ve yola elverişliliği” sağlamak bakımından da gemilerin bir
sınıflama kurumundan sınıf belgesi alması icap etmektedir. Her ne kadar madde hükmü “aksi
kararlaştırılmadıkça” ifadesi ile başladığı ve bundan da bu hükmün tarafların kararı ile
değiştirilebileceği vurgulanmak istenmekte ise de son cümlede “yürürlükteki ilgili mevzuat
hükümleri” denmektedir.
Ancak hiç şüphesiz fiyatlandırma bakımından klaslı bir tekne ile klassız arasında da çok
büyük fark mevcuttur ve sigortacılar klaslı tekneleri tercih ederler.
Kaldı ki klassız bir teknenin dünya piyasası itibarıyla reasürans plasmanlarının
yapılması da mümkün bulunmamaktadır.

7.2.2.3.3.1.3. Sigorta Teminatının Kapsamı
“Bu sigorta, rizikonun gerçekleşmesi sonucu gemi ve diğer deniz ve göl araçlarının
yahut bunlara ilişkin diğer menfaatlerin uğrayacağı ziyan ve hasarı, ayrıca teminata dâhil
edilmişse sorumluluk tazminatını yahut bunlarla ilgili masrafları kapsar. Ziyan veya hasar yahut
sorumluluk tazminatı ile bunlara ilişkin masrafın kapsam ve içeriği teminata dâhil ve istisna
edilen rizikolar, bu poliçeye eklenen özel şartlarla belirlenir.”
Eski genel şartlara göre her bakımdan çok değişik bir sistematik ve içerikle karşı
karşıyayız burada. Yukardaki hükme göre sigortalı ve sigortacı, sigorta kapsamına dâhil etmek
istedikleri rizikoları kendileri serbestçe belirleyebilmekte ve bunu poliçeye ekleyecekleri
klozlar ile göstermektedirler. Tekne Poliçesi Genel Şartları’na eklenebilecek olan klozlar ise
şöyledir:
1.11.1995 tarihli “Institute Time Clauses Hulls” (Bu, en geniş kapsamlı tekne sigortası
yapmak için)
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1.11.1995 tarihli “Institute Time Clauses Hulls Restricted Perils Clauses” (Daha dar
kapsamlı tekne sigortası için)
1.11.1995 tarihli “Institute War and Strikes Clauses Hulls- Time” (Savaş ve Grev
Sigortaları için)
20.7.1987 tarihli “ Institute Time Clauses Hulls Port-Risks” (Liman rizikolarına karşı
sigorta yapabilmek için)
1.6.1988 tarihli “Institute Clauses For Builder’s Risks” (Gemi yapımcısının sigortası
için)
1.11.1985 tarihli “Institute Yacht Clauses” (Kotra veya yat sigortaları için)

7.2.2.3.3.1.4. Sigorta Değeri
“Taraflar başka bir esas kararlaştırmamışlarsa, gemi veya deniz ve göl araçlarının
sigorta değeri, rizikonun başladığı andaki değeridir. Aksi kararlaştırılmadıkça yakıt, kumanya
ve levazım, gemi adamlarının ücreti, sigorta ücreti bu değere dâhil değildir.”
Sigorta poliçesinde bulunması zorunlu hususların belirlendiği Türk Ticaret Kanunu’nun
1266. maddesinde “sigorta değerinden” söz edilmemekte, orada benzer ifade olarak sigorta
bedeli denmektedir.
Hiç şüphesiz iki ifade tamamen farklıdır. Ayrıca gemilerin sigorta değeri Türk Ticaret
Kanunu’nun 1352. maddesinde ele alınmış ve izah edilmiştir. Yeni genel şartlarda da sigorta
değeri “rizikonun başladığı andaki değer” olarak belirtilmektedir.

7.2.2.3.3.1.5. 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.”
Bu madde, Türk Ticaret Kanunu’nun 1345. , 1349. ve 1288. maddeleri hükümlerine göre -ki
bunlar amir hükümlerdir- tanzim edilmişlerdir.

7.2.2.3.3.1.6. Sigortanın Başlangıcı ve Sonu
“Bu sigorta, aksi kararlaştırılmadıkça, poliçede belirtilen tarihte öğleyin saat 12.00’de
başlar ve yine poliçede belirtilen tarihte öğleyin saat 12.00’de sona erer. Her iki hâlde de gemi
veya diğer deniz ve göl araçlarının bulunduğu yerin saati esas alınır.”
Türk Ticaret Kanunu’nun 1389. maddesine göre düzenlenmiştir. Burada sigortanın
başlaması ve sona ermesinde, geminin bulunduğu yerdeki saat dikkate alınır. Başlangıç ve sona
erme tarihleri; “A.1. Sigorta Konusu” maddesinde de ifadesini bulmakta ve yukarıda da
belirtildiği gibi “bu sigorta, poliçede belirtilen süre içinde” şeklinde vurgulanmaktadır. Ancak
poliçenin bu açık hükmüne rağmen ilave klozlarla bu hüküm değişebilmektedir.
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7.2.2.3.4. Navlun Sigortaları
Nakliyat sigortaları bölümünde, sigorta sözleşmesinin anlaşılmasına yardımcı olması
bakımından satış sözleşmesi ile birlikte navlun sözleşmesinden de bahsetmiştik. Hatırlanacağı
gibi navlun; bir geminin kiralanması karşılığı veya bir malın taşınması için ödenmesi gereken
ücrettir. Navlun sigortası da donatanın kazanacağı navlunun kaybedilmesi hâlini sigorta eden
bir teminattır.
Navlun sigortaları sefer başına olabileceği gibi belirli bir süre içinde yapılabilir.
Geminin hasar görmesi sonucu yolculuğun tamamlanması mümkün olmayabilir. Bu durumda
yükün başka bir gemi ile taşınması gerekir. Bu yüzden de yapılacak masraflar navlun
sigortasının teminatına girer.

7.2.2.3.5. Tekne Yapım Sigortaları
Gemilerin yapılması esnasında meydana gelen hasarları teminat altına alan bir sigorta
türüdür. Burada teminat, tersanede sıfırdan başlar ve inşaat devamınca sigorta bedeli de artarak
yükselir ve deneme sırasında meydana gelecek ziyan ve hasarları da temin eden nihai bedel
sigortası diye adlandırılan bir sigortadır.
Özetle tekne inşaat sigortaları, inşaat sırasında meydana gelecek hasarlar ile teknenin
denize indirilmesi sırasında meydana gelecek hasarları ve bir de deneme seferleri sırasında
meydana gelecek hasarları teminat altına alır.

7.2.2.3.6. Sorumluluk Sigortaları
Bilindiği gibi, nakliyat emtia sigortası, malların nakilleri esnasında meydana
gelebilecek fiziki tehlikeleri poliçedeki koşullara göre ödeyen bir teminat türüdür. Bunun
dışında taşınan malın değil, ancak taşıyıcının taşıdığı mallara ilişkin hukuki sorumluluklar da
teminat altına alınabilmektedir.
1956 yılında Avrupa ülkelerinin çoğu, Cenevre’de bir araya gelerek kara yolu
nakliyecilerinin taşıma işlerine ilişkin sorumluluklarımda kapsayan bir konvansiyon
imzaladılar. Bu konvansiyon CMR adı ile anılmaktadır. Burada prim, nakliyeci tarafından
ödenmektedir. Çünkü nakliyeci, taşıma esnasında meydana gelen hasardan hukuken sorumlu
bulunursa o rizikoları teminat altına aldırıyor. Bilindiği gibi, mal sigortalarında prim, sigortalı
mal sahibi tarafından ödenmektedir.
İşte taşıyıcının sorumluluğu (CMR) sigortası da nakliyat sigortalarının bir türü olarak
kabul edilmektedir.
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Uygulamalar
1) Yangın sigortalarının kapsamının, türlerinin ve özelliklerinin araştırılması
Nakliyat sigortalarının kapsamının, türlerinin ve özelliklerinin araştırılması
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Uygulama Soruları
1) İlk ateş sigortası nedir, kısaca bahsediniz.
2) Abonman sigorta ve mutabakatlı kıymet sigorta kavramlarını kısaca
açıklayınız.
Nakliyat sigortalarının türleri nelerdir?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Yangın ve nakliyat sigortalarının özelliklerini, türlerini, kapsamını ve tüm detaylarını
öğrendik.
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Bölüm Soruları
1. Sadece yangın rizikosunu temin eden …... kapsamlı yangın poliçeleri bugün artık
yerini değişik rizikoları kapsayan ve de daha geniş teminatlı ….. yangın poliçesi türlerine
bırakmıştır.
Boş bırakılan yerlere ne gelmelidir? (Kolay)
a)

Dar-Detaylı

b)

Geniş-Özel

c)

Özel-Dar

d)

Dar-Özel

e)

Detaylı-Geniş

2. "Sigortacı sigorta edilen menkul ve gayrimenkul mallara yangın sebebiyle arız olan
bütün hasarları tazmin ile mükelleftir." ifadesini kullanarak yangın rizikosunun kapsamını
belirtmektedir.
Yukarıda yazılı olan madde T.T.K’nun kaçıncı maddesinde geçmektedir? (Zor)
a)

1304. Madde

b)

1315. Madde

c)

1250. Madde

d)

1305. Madde

e)

1035. Madde

3. ………… sigortaları, sigortalı malların bir yerden bir yere taşınması sırasında
meydana gelebilecek ziya ve hasarları güvence altına alan sigortalardır.
Boş bırakılan yerlere ne gelmelidir? (Orta)
a)

Emtea

b)

Tekne

c)

Navlun

d)

Kıymet

e)

Taşıma
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4. ………………………………… ;
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
belirtilen koşullara bağlı olarak güvence altına alır.
Boş bırakılan yerlere ne gelmelidir? (Kolay)
a)

Aşkın ve eksik sigorta

b)

Sınıf (klas) belgesi

c)

Tekne ile ilgili sigorta konusu

d)

Sigorta değeri

e)

Sigorta bedeli

5. 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 belgesine sahip olmayan gemi ve diğer deniz ve göl araçlarının sigorta konusu olabilmesi
için yürürlükteki ilgili mevzuat hükümlerine göre inşa edilmiş olmaları zorunludur."
Yukarıda bahsedilen kavram aşağıdakilerden hangisidir? (Kolay)
a)

Sigorta teminatının kapsamı

b)

Sigorta değeri

c)

Aşkın ve eksik sigorta

d)

Sınıf (klas) belgesi

e)

Hepsi gelebilir

Cevaplar
1)d 2)a 3)a 4)c 5)d
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8. SİGORTA ÇEŞİTLERİ II
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
8. SİGORTA ÇEŞİTLERİ II
8.1. Kaza Sigortaları
8.1.1. Kazanın Tanımı
8.1.1.1. Oto Kaza Sigortalarında Düzenlenen Poliçeler
8.1.1.1.1. Oto Kaza Sigorta Türleri
8.1.1.1.1.1. Kasko Sigortaları
8.1.1.1.1.1.1. Sigortanın Konusu
8.1.1.1.1.1.2. Sigortanın Coğrafi Sınırı
8.1.1.1.1.1.3. Ek Sözleşme ile Teminat Kapsamına Dâhil Edilebilecek Zararlar
8.1.1.1.1.1.4. Teminat Dışında Kalan Zararlar
8.1.1.1.1.2. Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası (Trafik
Sigortası)
8.1.1.1.1.2.1. Sigortanın Kapsamı
8.1.1.1.1.2.2. Sigortanın Coğrafi Sınırı
8.1.1.1.1.2.3. Sigorta Dışında Kalan Hâller
8.1.1.1.1.3. İhtiyari Mali Sorumluluk Sigortası
8.1.1.1.1.4. Otobüs Zorunlu Koltuk Sigortası
8.1.1.1.1.5. Okul Servis Araçları Sigortası
8.1.1.1.1.6. Yeşil Kart Sigortası
8.1.2. Oto Dışı Kaza Sigorta Türleri
8.1.2.1. Oto Dışı Kaza Poliçeleri
8.1.2.1.1. Hırsızlığa Karşı Sigorta Poliçesi
8.1.2.1.1.1. Hırsızlıkla İlgili Özel Poliçeler
8.1.2.1.2. Cam Kırılmasına Karşı Sigorta Poliçesi
8.1.2.1.3. Ferdî Kaza Sigortaları
8.1.2.1.3.1. Teminat Nevileri
8.1.2.1.3.2. Teminat Nevilerinin İçtimai
8.1.2.1.3.3. Ferdî Kaza Sigortalarının Coğrafik Limiti
8.1.2.1.3.4. Kaza Sayılmayan Hâller
8.1.2.2. Oto Dışı Sorumluluk Poliçeleri
8.1.2.2.1. İşveren Sorumluluk Sigortası
8.1.2.2.1.1. Teminat Kapsamı
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8.1.2.2.1.2. Aksine Sözleşme Yoksa Teminat Dışında Kalan Hâller
8.1.2.2.1.3. Teminat Dışında Kalan Hâller
8.1.2.2.2. Üçüncü Şahıslara Karşı Mali Mesuliyet Sigortası
8.1.2.2.2.1 Teminat Kapsamı
8.1.2.2.2.2. Teminat Dışında Kalan Hâller
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

Kaza sigortalarının kapsamı ve türleri nelerdir?

2)

Zorunlu olan kaza sigortaları hangileridir?

Oto ve oto-dışı kaza sigortaları ayrımı nasıldır?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği
Oto ve oto dışı kaza Oto ve oto dışı kaza Öğrendikleri, bilgileri ile
sigortalarının kapsamı ve sigortalarının kapsamı ve kendisini geliştirmek
türleri
türlerinin öğrenilmesi
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Anahtar Kavramlar
•

Kasko

•

Yeşil Kart

• Ferdi Kaza
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8. SİGORTA ÇEŞİTLERİ II
8.1. Kaza Sigortaları
Sigorta branşları içerisinde ismini öncelikle duyuran nakliyat olmuş, onu çok daha sonra
yangın ve kaza branşları izlemiştir. Yukarıda da değinildiği gibi halk dilinde kullanılan tehlike
veya kaza sözcüğü genelde sigorta anlamına gelmekte, sigortacılıkta bu terimler ise riziko
olarak adlandırılmaktadır. Örneğin; uçak kazası veya tren kazası veya araba kazası oldu, on kişi
yaralandı veya öldü deriz. Yine Anadolu’da sıkça kullanılan kaza sözcüğü ile doğal afetler de
kastedilmekte ve “Allah Korusun!” denilmektedir. Anlaşılacağı üzere çoğu kez “kaza” denen
tehlikelerin gerçekleşmesi ile insanlar her an hayatlarını ve varlıklarını kaybetmek
durumundadırlar. Sigortacıların riziko olarak ifade ettiği kelime genelde sigortalı şey anlamına
da gelmektedir.
Bugün ülkemizde yürürlükte olan otuz kadar sigorta genel şartının on beş tanesinin kaza
branşı ile ilgili olduğunu ve Türk sigorta piyasası prim portföyünün yarıya çok yakın (2004
verilerine göre %34) bir bölümünün kaza branşından geldiğini söylersek herhâlde branşın
önemi kendiliğinden ortaya çıkmış olur. Bundan önceki branşlarda yaptığımız gibi yine burada
da oto kaza ve oto dışı kaza ile ilgili poliçelerin gerekli bazı maddelerini açıklamak suretiyle
çok fazla detaya inmemeye gayret edeceğiz. Önce kazanın tanımını görelim.

8.1.1. Kazanın Tanımı
Kaza sözcüğü; sigortacı olmayanların bile her gün sıkça kullandıkları bir kelimedir.
Sözlükte kaza “kimsenin eli veya arzusu olmadan meydana gelen zararlı olgu” şeklinde
tanımlanmaktadır. Türk Ticaret Kanunu da “Kazaya Karşı Sigorta” bölümünde kazanın
tanımını yapmamıştır. Bilindiği gibi, TTK yangının tanımını da yapmamış ve ilgili genel
şartlarda da bu tanıma yer verilmemiştir. Bir başka örnek olarak da Ferdi Kaza Sigorta Poliçesi
Genel Şartları’nın 2. maddesinde kaza “ani ve haricî bir hadisenin tesiriyle sigortalının iradesi
dışında ölmesi veya cismani bir arızaya maruz kalması” diye ifade edilmektedir. Kaza
sözcüğünün tanımında “ani” olma karakteri önem taşımaktadır. Anilik, kazanın uzun bir süre
içerisinde meydana gelmiş olmasını önlemek bakımından değer kazanmaktadır. Kazanın
tanımında “anilik” sözcüğü her zaman aranmaktadır. O hâlde kazanın ilk belirgin vasfı “anilik”
olmaktadır.
Kazanın ikinci önemli hususu bunun “haricî” olmasıdır. O hâlde kaza, haricî bir olay
sonucu meydana gelmelidir. Bu tanıma göre de çürüyen sebze ve meyveler veya kalp krizi
geçiren bir sigortalı şoförün kaza yapmasında dış bir olaydan meydana gelen kazadan söz
edilemez. Zira burada kaza, sigortalı şey veya şahsın fiziki bozukluğundan meydana gelmiştir.
Bazı ülke poliçelerinde kaza tanımında kazanın haricî bir olay sonucu ortaya çıkması ile
iktifa edilmemiş, bunun birde gözle görünür olması aranmıştır.
Haricî bir olay her ne kadar gözle görülebilirse de kazanın anilik vasfı bu durumu
güçleştirmektedir.
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Tanımda aranan anilik; örneğin bir hayvanın ısırması, ağaçtan düşmek veya yolda
düşmek, ani gaz yayılması vb. hadiseler şeklinde gelişir ve genellikle gözle görülmeyebilir. Bu
nedenle bizim poliçelerimizde kazanın haricî olmasının yanında, ayrıca gözle görülebilirlik
aranmamaktadır.
Kazanın bir diğer önemli unsuru da “sigortalının iradesi dışında olması” hususudur. Her
ne kadar anilik ve haricilik vasıfları kazanın tanımı için yeterli gibi gözükse de “sigortalının
iradesi dışı olması” vasfı istisna olmakla beraber bazen söz konusu olabilir. Örneğin, bir yangın
hâlinde pencereden veya freni patlayan bir vasıtadan atlamak gibi.
Kaza tanımında yer alan bir başka konu da bunun “ölüm veya cismani arızaya sebep
olması”dır.
Kazanın tanımı ile ilgili bu açıklamadan sonra şimdi de bu branşın ilk bölümü olan oto
kazada yer alan poliçelerin özelliklerini inceleyelim.

8.1.1.1. Oto Kaza Sigortalarında Düzenlenen Poliçeler
a) Kasko Sigorta Poliçesi
b) Zorunlu Trafik Sigorta Poliçesi
c) İhtiyari Mali Sorumluluk Sigortası
d) Karayolu Taşımacılığı Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sigorta Poliçesi
e) Okul Servis Araçları Sigorta Poliçesi
f) Yeşil Kart Sigortaları
Oto kaza branşı altında düzenlenen bu poliçelerden uygulamada da sıkça karşımıza
çıkan ve halk arasında sigorta denilince genellikle hatıra gelen kasko sigortası olmaktadır. Bu
nedenle öncelikle kasko teminatının önemli maddelerini görmekte yarar vardır.

8.1.1.1.1. Oto Kaza Sigorta Türleri
8.1.1.1.1.1. Kasko Sigortaları
8.1.1.1.1.1.1. 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.
a) Aracın karayolunda veya demiryolunda kullanılabilen motorlu, motorsuz araçlarla
çarpışması,
b) 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,
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c) Üçüncü kişilerin kötü niyet veya muziplikle yaptıkları hareketler ile fiil ehliyetine
sahip olmayan kişilerin yol açacağı zararlar,
d) Aracın yanması,
e) 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.
Poliçede bu Genel Şartlarda sigorta teminatının kapsamına ilişkin olarak belirtilen
ifadeler dışında ifade kullanılamaz. Satılan ürünlerin isimlerinin verilen teminatla uyumlu
olması gerekmektedir. ”
Kara Taşıtları Kasko Sigortası Genel Şartları’nın 1. maddesini oluşturan “sigortanın
kapsamı” ile hangi rizikoların teminata girdiğini görmekteyiz. Maddenin ilk paragrafı; kara
yolunda kullanılabilen motorlu ve motorsuz taşıtların neler olabileceğini ve bunların a, b ve c
fıkralarında kayıtlı rizikolar nedeni ile uğranacak olan maddi zararların teminat altına alındığını
göstermektedir.
Anlaşılacağı üzere bu sigorta, sadece maddi zararları temin etmekte ve manevi
zararların temini söz konusu olmamaktadır.
1. fıkrasında ise sigortalı vasıtanın hem durma hâlinde hem de hareket hâlinde teminatın
mevcut olduğu vurgulanmakta ve bu bölümün başında izaha çalıştığımız kaza sözcüğünün tarifi
paralelinde de sürücünün iradesi dışında ani ve harici çarpma, yuvarlanma ve devrilme gibi
tehlikeler anlatılmaktadır. Burada ayrıca “sigortalının veya aracı kullananın” ifadesi ile sadece
sigortalının kullandığı vasıtanın değil karşıdaki kişinin kullandığı aracın da teminat kapsamında
145

olduğu belirtilmektedir. Çarpma veya çarpışma tarzında ifade edilen bu rizikolara üçüncü
şahısların kötü niyet veya muziplikle yaptıkları hareketler de ilave edilmek suretiyle teminatın
kapsamı genişletilmişbulunmaktadır.
Bilindiği gibi, kasko poliçesinin en önemli rizikosu olan yanma da bu maddede
belirtilmekte ve sadece aracın çalınması değil; çalınmaya teşebbüs ederken sigortalı araca vaki
olacak zararlar da poliçe kapsamında olmaktadır. Uygulamada, bu maddede yer alan 1., 2. ve
3. fıkralarındaki rizikoların hepsinin poliçede yer almasına “tam kasko” sigortası denmektedir.
Ancak sözü edilen bu rizikolardan bir veya birkaçı için dahi teminat verilebileceği
belirtilmektedir ki buna da “kısmi kasko” sigortası adı verilmektedir.

8.1.1.1.1.1.2. Sigortanın Coğrafi Sınırı
“Bu sigorta Türkiye sınırları içinde geçerlidir.”
Hemen hemen her genel şartta yer alması gerekli olan sigortanın süresi gibi bu madde
de önem arz etmektedir. Bilindiği gibi, motorlu veya motorsuz taşıtların yurt dışına da çıkmaları
söz konusu olabileceğinden genel şartlarda tıpkı rizikoları saymak suretiyle sigortanın
kapsamının belirtilmesi gibi bu maddeyle de teminatın yalnızca Türkiye sınırları içinde geçerli
olduğu belirtilmektedir. Ancak yıllık primin belirli yüzdeleri oranında ek prim alınarak kasko
sigortaları yurt dışında da geçerli hâle getirilebilir. Primin miktarı da yurt dışında kalacağı süre
ile yakinen ilgilidir.
Bu arada kasko sigortalarının Türkiye sınırları içinde geçerli olduğunu vurgularken ilgili
bir konuya da açıklık getirmek gerekir ki o da şudur. Bilindiği gibi kasko sigortası, ihtiyari bir
sigortadır. Yani bunu yaptırmak, bir yasal zorunluluk değildir. Hâlbuki, ilerde göreceğimiz gibi
trafik sigortası, her vasıta sahibinin yaptırmak mecburiyetinde olduğu zorunlu bir sigortadır.
Bununla sigortacı, aracı kullanandan kaynaklanan kusurlu hareketler sonucu kişilere
verebileceği maddi ve ölüm dâhil bedenî zararları, zorunlu sigorta limitlerine kadar temin ile
sorumludur. Sözünü ettiğimiz trafik sigortası da sadece Türkiye sınırları içinde geçerli olup yurt
dışı için yeşil kart sigortası yapılması gerekir. Yeşil kart sigortası, Türkiye’de olduğu gibi başka
ülkelerde de motorlu araçlar için zorunlu mali sorumluluk (trafik) sigortası yaptırma
mecburiyetinden kaynaklanmaktadır.
Bu sigortalar, bizde olduğu gibi sadece o ülke sınırları içinde geçerlidir. Bir ülkeden
başka bir ülkeye gitmek zorunda kalan araç sahipleri, o ülke için geçerli olan bir trafik poliçesi
yaptırmak zorundadır.

8.1.1.1.1.1.3. Ek Sözleşme ile Teminat Kapsamına Dâhil Edilebilecek
Zararlar
Sigorta kapsamındaki şeylerde meydana gelebilecek aşağıdaki zararlar, sigorta
teminatının dışında olup ancak ek sözleşme ile teminat kapsamı içine alınabilirler.
1.Türkiye sınırları dışında meydana gelen zararlar,
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2.Grev, Iokavt, kargaşalık ile halk hareketleri ve bunları önlemek ve etkileri azaltmak
üzere yetkili organlar tarafından yapılan müdahaleler sonucunda meydana gelen zararlar,
3.A.5 maddesinin 9 uncu bendinde belirtilen zararlar hariç olmak üzere, 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,
4.Deprem, toprak kayması, fırtına, dolu, yıldırım veya yanardağ püskürmesi nedeni ile
meydana gelen zararlar,
5.Sel ve su baskını ile meydana gelen zararlar,
6. Araçta sigara benzeri maddelerin teması ile meydana gelen yangın dışındaki zararlar,
7.Yetkili olmayan kişilere çektirilen araca gelen zararlar ile kurallara uygun
olmadan çekilen veya çektirilen araçlara gelen zararlar,
8.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,
9.Aracın, kurallara uygun bir şekilde yasal olarak taşınmasına izin verilen patlayıcı,
parlayıcı ve yakıcı maddeler taşınması nedeniyle uğrayacağı zararlar,
10.Aracın iddia ve yarışlara katılması sonucu ile bunlara hazırlık denemeleri
sırasında meydana gelen zararlar,
11.Araç anahtarının ek sözleşmede belirtilen haller sonucunda ele geçirilmesi
suretiyle aracın çalınması ve çalınmaya teşebbüsü sonucu meydana gelecek ziya ve hasarlar,
12.Ek sözleşmede belirtilen haller sonucunda kaybolan ve çalınan anahtarlar
dolayısıyla aracın kilit mekanizmasının değiştirilmesi nedeniyle uğranılan zararlar,
13.Kemirgen ve ek sözleşmede belirtilen durumlar dahilinde diğer hayvanların
vereceği zararlar,
14.Yağsızlık, susuzluk, donma, bozukluk, eskime, çürüme, paslanma ve
bakımsızlık nedeniyle meydana gelen zararlar,
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15.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.
Yukarıda sigortanın kapsamı başlığı altında incelediğimiz ana rizikolar; çarpma,
çarpışma, yangın ve aracın çalınması kaskonun her zaman için uygulamada karşılaştığımız
rizikolarıdır. Bunlar, çok eskiden bu yana gerek ülkemizde gerekse yurt dışında her zaman için
kaskoda düşünülen rizikolardı. Ancak zamanın ilerlemesi, teknolojinin gelişmesi sonucu yeni
ve bilinmeyen rizikoların ortaya çıkması ve en önemlisi iklimin değişmesi, doğal afetlerin
artması artık rizikoların da poliçede yer almasını sağlamıştır.
Kasko Poliçesi Genel Şartları’nın “Sigortanın Coğrafi Sınırı” başlığını taşıyan A. 2.
maddesi bu sigortanın Türkiye sınırları içinde geçerli olduğunu belirttiğine ve poliçenin primi
saptanırken bu önemli husus da göz önüne alındığına göre o zaman sözü edilen vasıtanın yurt
dışına çıkması hâlinde mevcut teminat geçersiz kalacaktır. İşte bu nedenle Türkiye sınırları
dışında meydana gelen zararların da karşılanabilmesi için bunun ancak ek bir sözleşme ile ve
bir prim karşılığında teminat kapsamına dâhil edilmesi gerekmektedir. Bu nedenle yurt dışına
çıkılacağı zaman durumun sigortacıya bildirilmesi ve gerekli ilave primin ödenmesi koşulu ile
bu rizikonun da teminata katılması sağlanmalıdır.
Ek sözleşme ile teminat kapsamına dâhil edilebilecek 2. maddede kayıtlı grev, lokavt,
kargaşalık ve halk hareketleri sonucu meydana gelen zararlar da özellikle son yılların getirdiği
sosyal olaylar nedeni ile ihmal edilmemesi gereken riziko grubunu oluşturmaktadır.
Maddenin incelenmesinden de anlaşılabileceği gibi ek sözleşme ile sadece grev, lokavt
değil bu hareketleri önlemek üzere yetkili organlar tarafından yapılan müdahaleler sonucu
meydana gelen zararlar da sigorta kapsamına alınabilmektedir. Sözünü ettiğimiz bu rizikolar,
sadece kasko poliçesinde değil; yangın, nakliyat, mühendislik ve tarım sigortaları gibi pek çok
sayıda poliçe genel şartlarında da karşımıza çıkmakta ve anılan rizikolar ayrı klozlar hâlinde
poliçelere ilave edilmektedir. Özellikle yangın ve mühendislik sigortalarında bu rizikolar,
poliçelerde her zaman ek sözleşme ile sigorta kapsamına dâhil edilmektedir.
Sigortacının görevi; kasko sigortası satın almak isteyen şahsa bu ilave rizikoları da ifade
ve izah etmek suretiyle poliçenin teminat kapsamını genişletmek olmalıdır.
Bilindiği gibi, yurdumuz uzun zamandan beri terörist hareketlere sahne olmaktadır. Bu
hareketler, çeşitli ülkelerde olduğu gibi ülkemizde de günlük yaşantımıza girmiş durumdadır.
İşte, Terörle Mücadele Kanunu’nda tanımı yapılmış bulunan terörist eylemler de kasko
sigortası teminat kapsamına dâhil edilebilmektedir. Terörist eylemler, motorlu taşıtlara olduğu
kadar iş makinaları için de söz konusu olmaktadır. Genellikle inşaat şirketleri ve müteahhitler,
inşaatlarında çalıştırdıkları hareketli iş makinaları için geniş kasko sigortası istemektedirler.
Bugün yurdumuzda bile terörist hareket sadece bilinen bölgelerde değil, hemen her yerde
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karşımıza çıkmaktadır. Bu nedenle terörist hareketlerin de teminat kapsamına dâhil edilmesi
faydalı olmaktadır.
Bilindiği gibi, ülkemiz deprem kuşağında bulunmakta ve özellikle İstanbul, İzmir gibi
bazı çok büyük bölgelerimiz ise en riskli bölgeler olarak bilinmekte ve birinci derece deprem
kuşağında yer almaktadırlar. Deprem rizikosu sadece gayrimenkuller için değil, arabalar için
de en büyük tehlike olarak karşımıza çıkmaktadır. Aynı ölçüde şehirlerimizin altyapı durumu
nüfus artışına ayak uyduramamakta ve orta dereceli bir yağış bile özellikle İstanbul gibi büyük
şehirlerimiz için afet hâline gelmektedir. Bu nedenlerle deprem rizikosu gibi sel ve su baskını
ile meydana gelen zararlar da ek sözleşme ile teminat kapsamına dâhil edilmelidir.

8.1.1.1.1.1.4. Teminat Dışında Kalan Zararlar
“Aşağıdaki hâller dolayısıyla taşıtta meydana gelen zararlar sigorta teminatının
dışındadır:
1.

Savaş, her türlü savaş olayları, istila, yabancı düşman hareketleri, çarpışma, iç

savaş, ihtilal, isyan, ayaklanma ve bunların gerektirdiği inzibati ve askerî hareketler nedeniyle
meydana gelen zararlar.
2.

Herhangi bir nükleer yakıttan veya nükleer yakıtın yanması sonucu nükleer

atıklardan veya bunlara atfedilen nedenlerden meydana gelen iyonlayıcı radyasyonların veya
radyoaktif bulaşmaların ve bunların gerektirdiği askerî ve inzibati tedbirlerin neden olduğu
bütün zararlar,
3.

Kamu otoritesi tarafından, çekilme hâli hariç, taşıtta yapılacak tasarruflar nedeni

ile meydana gelen zararlar,
4.

Poliçede gösterilen taşıtın Karayolları Trafik Kanunu hükümlerine göre gerekli

sürücü belgesine sahip olmayan kimseler tarafından kullanılması sırasında meydana gelen
zararlar,
5. Taşıtın uyuşturucu madde veya Karayolları Trafik Kanunu uyarınca yasaklanan
miktardan fazla içki almış kişiler tarafından kullanılması sırasında meydana gelen zararlar,
6. Taşıta sigortalı veya fiillerinden sorumlu bulduğu kimseler veya birlikte yaşadığı
kişiler tarafından kasten verilen zararlar ile sigortalının fiillerinden sorumlu olduğu kimseler
veya birlikte yaşadığı kişiler tarafından sigortalı taşıtın kaçırılması veya çalınması nedeniyle
meydana gelen zararlar,
7. Yağsızlık, susuzluk, donma, bozukluk, eskime, çürüme, paslanma nedeni ile meydana
gelen zararlar,
8. Sigorta kapsamına giren bir olaydan doğmadıkça ve böyle bir olayla
sonuçlanmadıkça taşıtın mekanik, elektrik ve elektronik donanımında meydana gelen her türlü
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arızalar, kırılmalar ile lastiklerde meydana gelen zararlar,
9. Taşıtın bir hasar veya arıza nedeni ile zorunlu olarak taşınması veya çekilmesi
nedeniyle meydana gelen teminat kapsamındaki zararlar hariç olmak üzere, taşıtın kendi gücü
ile girip çıkacağı düzenli (tarifeli) ve ruhsatlı sefer yapan gemiler ve trenler dışında kara, deniz,
nehir ve havada taşınması sırasında uğrayacağı zararlar,
10. Taşıtın ruhsatında belirtilen taşıma haddinden fazla yük ve yolcu taşıması sırasında
meydana gelen zararlar.”
Teminat dışında kalan hâller yukarıda on grup hâlinde sıralanmıştır. Bunlardan ilk üçü,
hiçbir poliçede yani hiçbir sigorta branşında teminat altına alınamaz. Bu husus, bütün dünya
ülkeleri tarafından da aynı şekilde uygulanmakta ve söz konusu bu üç riziko grubuna
sigortacılar tarafından teminat verilmemektedir. Bilindiği gibi, sigorta ücreti saptanırken en
önemli faktör; risk priminin hesaplanması yani o rizikonun hasar prim oranıdır.
Değişik sigorta branşları itibarıyla rizikonun primi, yani hasar durumu tahmin ve takdir
edilebilmekte ve neticede riziko primine genel giderler, işletme masrafları, afetler payı ile
umulan karında ilavesi suretiyle sigortanın ücreti prim saptanabilmektedir. Ancak savaş, ihtilal,
isyan gibi yukarıda sıralanan ilk üç rizikonun sigorta tekniği itibarıyla tahmin ve takdiri
mümkün bulunmamaktadır. Özellikle günümüz koşulları itibarıyla savaşın ne kadar süreceği,
ne kadar hasar meydana getireceğini tahmin etmek imkânsızdır. Bu itibarla, bu riziko grupları,
dünya sigortacılarının sigorta kapsamına almadığı rizikolar olarak karşımıza çıkmaktadır.
Bilindiği gibi, sigortanın uluslararası olma karakteri ağır basmaktadır. Yani sigorta, millî
olmaktan çok uluslararası bir olgudur. Bu nedenle rizikoların tanımında yer alan ve teminat
altına alınan tehlikelerde reasürans nedeniyle müşterek hareket etmek gerekmektedir. Sigorta
şirketleri teminat kapsamına aldıkları rizikoların bir kısmını reasürans yolu ile başka
ülkelerdeki sigortacılara, reasürörlere de verirler. Reasürans; sigortacının üzerine aldığı
rizikonun bir kısmını veya tamamını bir başka sigortacıya, reasüröre devretmesi olayıdır. Bu
nedenle de başka ülkenin sigortacısı devraldığı bu rizikolarda teminatın kapsamını bilmek
durumundadır. Yukarıya çıkarılan ilk üç riziko grubu, ek sözleşme ile dahi teminat altına
alınamazlar. Yukarıda da değindiğimiz gibi savaş ve benzeri hadiseler nedeniyle meydana
gelecek hasarları önceden tahmin ve takdir etmek veya bunları azaltıcı önlemler almak olanağı
yoktur. Bilindiği gibi, bütün bu savaş ve benzeri hadiseler, devletlerin aldıkları kararlar neticesi
oluşmaktadır. İşte sözü edilen bu riziko gruplarının meydana getirdiği çok büyük katasrofik
hasarlar nedeniyle de bunlar dünya sigortacıları tarafından hiçbir surette teminata dâhil
edilmemekte ve her zaman kapsam dışı tutulmaktadır.
Teminat dışında kalan zararlardan 4. sırada yer alan rizikoya teminat verilememesi, hem
Karayolları Trafik Kanunu’nun hem de sigorta prensiplerinin gereğidir. Bilindiği gibi, sürücü
belgesi olmayan veya gerekli sürücü belgesi bulunmayan kişinin kara yolunda motorlu taşıt
kullanması yasaktır. Gerekli sürücü belgesi ise amatör, profesyonel veya ağır vasıta ehliyeti
gibi kısımlara ayrılmakta ve her birinin özelliği Kanun’da belirtilmişbulunmaktadır. Örneğin,
amatör ehliyetine sahip bir sürücünün ağır vasıta kullanması da bu nedenle yasaklanmıştır. Bu
bakımdan, Türk Ticaret Kanunu’nun 1277. maddesinin “ahlaka ve adaba aykırı hususlar ile
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kanunen yasak edilmiş hususlar sigorta edilemezler” hükmünden de hareketle bu rizikonun
teminat dışında tutulması gerekmektedir.
5. sırada ifade edilen “uyuşturucu maddeler ile kanunda yasaklanmış miktardan fazla
içki alan kişilerin araba kullanması” sonucu meydana gelen zararlar da hiçbir surette sigorta
teminatına dâhil edilemeyecek olan rizikolardır. Gerek uyuşturucu kullanan gerekse yasaklanan
miktardan fazla içki almış kişinin araç kullanması, her dakika için hasarın meydana gelmesini
kolaylaştırmaktadır. Hatırlanacağı üzere TTK’nin 1263. maddesine göre sigorta, “vukuu
muhtemel bir rizikonun tahakkuku” prensibine dayanmaktadır. Kişinin uyuşturucu veya içki
almak suretiyle bilincini kaybetmesi kazayı ihtimalden çıkarıp tahakkuku muhakkak bir hâle
sokmaktadır. Hem madde 1263’teki tanım hem de TTK 1277’de kanunen yasak edilen hususlar
nedeniyle bu rizikonun teminat dışında tutulması mecburiyeti vardır.
Yukarıda reasüransla ilgili bilgi verirken birçok riziko grubunun dünyada hiçbir
sigortacı tarafından teminat altına alınmadığını belirtmiştik ki 5. sırada yer alan husus da
bunlardan biridir.
6. sırada yer alan “taşıtın bizzat sigortalı veya fiillerinden sorumlu olduğu kişiler
tarafından çalınması” hususu ise zaten kanunen de mümkün olmayan bir konudur. Bizzat
sigortalı tarafından veya fiilinden sorumlu olduğu kişilerce çalınmak hususu her zaman için
tahakkuk edebilir. Vukuu muhtemellik, burada artık yerini mutlak tahakkuka bırakmakta ve
sigorta prensiplerine aykırı düşmektedir. Hırsızlık poliçesinde de görüleceği gibi evde yaşayan
veya beslenen hırsız örneğinde olduğu gibi kişinin kendi eşyalarını kolaylıkla çalabilmesi gibi,
doğal olarak bu rizikonun da teminat dışında tutulması gerekmektedir.
7. sırada sözü edilen eskime, çürüme, paslanma sözcükleri zaten sigortanın ve kaza
kelimesinin tanımına da ters düşmektedir. Hatırlanacağı üzere kazanın tanımında “anilik ve
harici olma” durumu mevcuttur; bu nedenle de bu rizikoların teminata dâhil olmaması gerekir.
Kaldı ki sadece kasko poliçesinde değil, sözü edilen rizikolarla ilgili diğer poliçelerde de bu
tehlikeler kapsam dışı tutulmaktadır. Örneğin; sebze ve meyvelerin bozulması, çürümesi veya
makinaların çok eskimesi nedeniyle meydana gelebilecek zararlarda olduğu gibi.
8. sırada yer alan rizikolar için de yukardaki görüşlerden hareket edilebilir. Bilindiği
gibi kasko yani gövde sigortası söz konusudur ve bu nedenle de gerek mekanik zararlar gerekse
elektrikli arızalar ile lastiklerde meydana gelen zararlar teminat dışında bırakılmıştır. Ancak
madde metninden de anlaşılacağı gibi eğer vasıta doğal afetlerle ilgili -örneğin, deprem veya
sel, seylapa karşı- sigortalanmışsa bu rizikoların tahakkuku neticesi mekanik veya elektrik
donanımında bir arıza meydana gelmişse o zaman teminat içi sayılır. Günlerce sel sularında
kalan bir vasıtada bu kabil zararlar meydana gelebilir. İşte madde metni de bu hususları tanzim
etmektedir.
9. sırada ifade edilen hüküm ise taşıtın kara, deniz ve havada taşınması sırasında
meydana gelecek zararları teminat dışı tutmaktadır. Sigortacı, yürürlükte olan Karayolları
Trafik Kanunu’na göre kara yolunda kendi motor gücü ile gidecek olan vasıtalar için teminat
vermektedir. Kasko poliçesi de bu husus düşünülerek tanzim edilmiştir. Bu itibarla vasıtanın
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kara, deniz, nehir ve havada taşınması kapsam dışı tutulmaktadır. Ancak taşıtın teminata giren
bir rizikonun tahakkuk etmesi nedeniyle zorunlu olarak taşınması veya çekilmesi hâli hariç
tutulmaktadır.
Bir de eğer taşıtın kendi gücü ile girip çıkacağı düzenli ve ruhsatlı gemilerde veya
trenlerde bir hasar olursa bu da teminata dâhildir.
10. maddesi de son olarak istiaba haddine temas etmek suretiyle ruhsatta belirtilen
taşıma haddinden fazla yük ve yolcu taşınması hususunu da tamamen teminat dışı tutmaktadır.

8.1.1.1.1.2. Kara Yolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk
Sigortası (Trafik Sigortası)
8.1.1.1.1.2.1. Sigortanın Kapsamı
“Bu Genel Şartların amacı,13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu
uyarınca motorlu araç işletenlerine yüklenen hukuki sorumluluk için düzenlenen Karayolları
Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasına yönelik ilgililerinin hak ve
yükümlülüklerine ilişkin usul ve esasların düzenlenmesidir. 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.
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 bu genel şartların B.2.4.
maddesi hükmü çerçevesinde temin eder.”
Bundan önce izah edilen Kasko Poliçesi Genel Şartları aracın çalınması, yanması ve
çarpışması nedeniyle meydana gelen zararları teminat altına almasına yani aracın bizzat
kendisine vaki olan rizikoları temin etmesine karşın bu anılan rizikoların temini trafik
sigortalarında söz konusu değildir. Trafik sigortası; hiçbir suretle çalınma, yanma ve hırsızlık
rizikolarını teminat altına almaz ama bu sigortalar, motorlu araç işletenine yüklenen hukuki
sorumluluğu maddi ve bedenî zararlarda tespit edilmiş zorunlu sigorta bedellerine kadar temin
eder. Trafik sigortalarında ödenecek olan sigorta bedellerini devlet otoritesi saptar.
Hatırlanacağı gibi kaskoda böyle bir durum, yani zorunlu limit söz konusu değildir. Ayrıca
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kasko sigortalarında ilave prim ödemek koşulu ile bazı ilave rizikoların da teminata ithali söz
konusu olmasına rağmen –örneğin; deprem, su baskını, sel, grev, lokavt, kargaşalık ve terör
rizikoları gibi- trafik sigortaların da bunlar mümkün değildir. İşte trafik sigortası kaskonun
teminat altına aldığı rizikoların tamamen dışında olmak üzere zarar gören üçüncü şahısların
maddi zararları ile birlikte tedavi masraflarını ve ölüm hâlinde de ölenin defin masrafları ile
ölünün yardımından mahrum kalanların destekten yoksun kalma zararlarını karşılar. Bu sigorta,
3. şahısların korunmasını esas alan bir sigorta türüdür.
Tablo1: 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanun’una göre 01.01.2018 tarihinden itibaren
trafik sigortalarına uygulanacak bedel tablosu
Teminatlar(TL)
A-Maddi4
Araç
Araç
Grup Araç Grubu
Başına
Kodu
Otomobil (Sürücü dâhil 9
1
36.000
koltuk)
2
Taksi
36.000
Minibüs (sürücü dâhil 10-17
3
36.000
koltuk)
Otobüs (sürücü dâhil 18-30
4
36.000
koltuk)
Otobüs (sürücü dâhil 31 ve
5
36.000
üstü koltuk)*
6
Kamyonet
36.000
7
Kamyon
36.000
8
İş Makinesi
36.000
9
Traktör
36.000
1
10
Römork
36.000
Motosiklet ve Yük
11
36.000
Motosikleti
12
Tanker
36.000
13
Çekici
36.000
14
Özel Amaçlı Taşıtlar2
36.000
3
15
Tarım Makinesi
36.000

B-Sağlık Gideri

C-Sakatlanma ve
Ölüm

Kaza
Başına

Kişi
Kaza Başına
Kişi Başın
Kaza Başına
Başına

72.000

360.000 1.800.000 360.000 1.800.000

72.000

360.000 1.800.000 360.000 1.800.000

72.000

360.000 3.600.000 360.000 3.600.000

72.000

360.000 6.480.000 360.000 6.480.000

72.000

360.000 11.160.000360.000 11.160.000

72.000
72.000
72.000
72.000
72.000

360.000 3.600.000
360.000 3.600.000
360.000 3.600.000
360.000 1.800.00
360.000 3.600.000

72.000

360.000 1.080.000 360.000 1.080.000

72.000
72.000
72.000
72.000

360.000 3.600.000
360.000 3.600.000
360.000 1.800.000
360.000 1.800.000

360.000
360.000
360.000
360.000
360.000

360.000
360.000
360.000
360.000

3.600.000
3.600.000
3.600.000
1.800.000
3.600.000

3.600.000
3.600.000
1.800.000
1.800.000

Sadece bir bölümünü aldığımız bu tablodan anlaşılacağı üzere araçların verdiği maddi
hasar beş yüz Türk lirası ile sınırlanmış bulunmaktadır. Bu limitler, her yıl başında uygulanacak
tarzda Hazine Müsteşarlığı tarafından saptanarak sigorta şirketlerine duyurulmakta ve bütün
şirketlerce de uygulanması zorunlu olmaktadır. Prim de yine hazine tarafından tespit
edilmektedir. Hâlbuki kasko sigortalarında sigorta bedeli ve prim ise bilindiği gibi taraflar
arasında serbestçe tespit edilmektedir. Kasko tarifesi serbest tarife olduğu hâlde trafik sigortası
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zorunlu olmaktadır. Ayrıca yukarıdaki limitler bakımından özel otomobilin brüt primi, yüz on
yedi Türk lirası olduğu hâlde taksinin primi dört yüz kırk Türk lirası olmakta, iş makinasının
primi doksan beş Türk lira iken otobüsünki dokuz yüz Türk lirasına çıkmaktadır. Bu örnekler,
trafik ve kasko sigortaları arasındaki farkın anlaşılmasında yardımcı olmaktadır.
Ülkemizde yürürlükteki Trafik Kanunu’nun konuya ilişkin maddesi ile motorlu araç
işletenlerin bu Kanun’un 85. maddesinin l. fıkrasına göre olan sorumluluklarının karşılanmasını
sağlamak üzere mali sorumluluk sigortası yaptırmaları zorunlu kılınmıştır. Yukarıda kapsam
maddesine göre sigortacı, Karayolları ve Trafik Kanunu uyarınca aracı kullanandan
kaynaklanan kusurlu hareketler sonucu kişilere verebileceği maddi ve ölüm dâhil bedenî
zararları, zorunlu sigorta limitlerince temini ile sorumludur.
Trafik sigortası tarife ve talimatı ile araçların cinsine göre sağlanan teminatlar başlıca
üç grupta toplanmıştır.
a) (Değişik:RG-2/8/2016-29789) 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.
b) 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.
c) 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
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
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konusu rapor hakkında ilgili mevzuat uyarınca itiraz usulüne başvurduğunda mağdurun itiraz
üzerine yaptığı belgelenmiş harcamaları bu teminat kapsamında karşılamakla yükümlüdür.
ç) 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.

8.1.1.1.1.2.2. Sigortanın Coğrafi Sınırı
“Bu sigorta, Türkiye sınırları içinde geçerlidir.”
Hatırlanacağı gibi, kasko poliçesi de Türkiye sınırları içinde geçerli olmakta, ancak ilave
bir primle yurt dışı için de teminat alınabilmekteydi. Şimdi burada da aynı konu karşımıza
çıkmaktadır.
Ülkemizde olduğu gibi başka ülkelerde de motorlu araçlar için zorunlu mali sorumluluk
(trafik) sigortası yaptırma mecburiyeti vardır. Söz konusu bu sigortalar, Türkiye’de olduğu gibi,
sadece o ülke sınırları içinde geçerlidir. Bir ülkeden başka bir ülkeye gitmek zorunda kalan araç
sahipleri, o ülke için geçerli olan bir trafik sigortası yaptırmak zorundadır. Bizde buna yeşil kart
sigortası denmektedir.
Yeşil kart sistemi içindeki ülkelerin sigorta şirketleri, kendi merkez bankalarından peşin
transfer garantisi sağlayarak bir ortak havuz sistemi oluşturmuşlardır; kaza yapan yabancı
plakalı araç sahibinin veya sürücüsünün mali sorumluluğu bu havuzdan o ülkenin para birimi
ile ödenmekte ve daha sonrada kaza yapan aracın yeşil kart sigorta poliçesini tanzim eden
sigorta şirketinden istenmektedir.

8.1.1.1.1.2.3. Sigorta Dışında Kalan Hâller
Aşağıdaki hâller sigorta teminatı dışındadır:
a) İşletilme halinde olmayan araçların sebep olacağı zararlar,
b) Hak sahibinin kendi kusuruna denk gelen tazminat talepleri,
c) İlgililerin, sigortalının sorumluluk riski kapsamında olmayan tazminat talepleri,
ç) Sigortalının, eşinin, sigortalının usul ve fürunun, sigortalıya evlat edinme ilişkisiyle
bağlı olanların, sigortalının birlikte yaşadığı kardeşlerinin, mallarına gelen zararlar sebebiyle
ileri sürebilecekleri talepler,
d) 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,
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e) 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,
f) Manevi tazminat talepleri,
g) Sigortalının, Karayolları Trafik Kanunu uyarınca eylemlerinden sorumlu tutulduğu
kişilere karşı yöneltebileceği talepler,
ğ) Sigortalının aracına veya bu araç vasıtasıyla çekilen römorklara ve yarı römorklara
veya çekilen araçlara gelecek zararlar nedeniyle ileri sürülecek talepler,
h) 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,
ı) Motorlu bisikletlerin kullanılmasından ileri gelen zararlar,
i) 12/4/1991 tarihli ve 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,
j) 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,
k) Gelir kaybı, kâr kaybı, iş durması ve kira mahrumiyeti gibi zarar verici olguya bağlı
olarak oluşan yansıma veya dolaylı zararlar nedeniyle yöneltilecek tazminat talepleri,
l) İlgili mevzuatla genel hükümlere tâbi kılınan talepler,
m) 2918 sayılı Kanunun 104 üncü ve 105 inci maddelerinde düzenlenen sorumluluklar
(Bu maddeler kapsamına dahil durumlar bu amaçla yaptırılan zorunlu mali sorumluluk
sigortasına tâbidir.),
n) Cezai kovuşturmadan doğan tüm giderler ile idari ve adli para cezaları,
o) Bu Genel Şart ve ekleri ile tanımlanan teminat içeriği dışında kalan talepler.
(Ek :RG-2/2/2016-29612)(1) Sigortacının bu maddenin birinci paragrafının (d) bendi
kapsamında olmasına rağmen ilgililere yaptığı tazminat ödemeleri için sigortalının terekesine
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ve tereke borçlusu olan mirasçılarına sigortalının kusuru oranında ve ilgili mevzuat dahilinde
müracaat hakkı saklıdır.

8.1.1.1.1.3. İhtiyari Mali Sorumluluk Sigortası
Bu sigorta, zorunlu trafik sigortası yasal hadlerinin üzerinde kalan işleten hukuki
sorumluluğunu poliçede belirtilen limitlere kadar temin eden bir oto kaza poliçesidir. Trafik
sigortasının zorunlu olmasına karşın bu sigorta ismi üzerinde ihtiyari bir sigortadır.
Trafik sigortası ile çok büyük benzerlikler taşıdığı için kapsam ve teminat dışı hâller
burada tekrarlanmamıştır.

8.1.1.1.1.4. Karayolları Yolcu Taiımacılığı Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza
Sigortası
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 aşağıdaki şartlar çerçevesinde teminat altına alır. Poliçede kayıtlı taşımacının,
10/07/2003 tarih ve 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanununa istinaden verilen taşımacı yetki
belgesine sahip olması; yolcu taşımacılığının zorunlu haller hariç, bu kanun hükümleri
çerçevesinde yapılması ve taşımanın yapıldığı aracın poliçede kayıtlı olması zorunludur.
Kazanın Tanımı; Bu 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.
Ancak;
a) Her türlü hastalıklı hal,
b) Sigortanın kapsamına giren bir kaza neticesinde meydana gelmediği takdirde,
sıcaklık, donma, güneş çarpması ve tıkanıklık gibi tesirler,
c) Akıl ve ruh durumuna bakılmaksızın intihar veya intihara teşebbüs,
d) Belirgin sarhoşluk, uyuşturucu ve zararlı madde kullanımı,
e) Sigortanın kapsamına giren bir kazanın gerektirmediği cerrahi müdahale ve her türlü
ışın tedavisi ile ilaç kullanımı neticesinde meydana gelen ve sigortalının bedensel bir sakatlığa
maruz kalmasına veya ölmesine sebebiyet veren olaylar kaza sayılmaz.
Kapsama Giren Teminat Türleri;
Ölüm Teminatı;
Bu sigorta ile teminat altına alınan bir kaza, sigortalının kaza tarihinden itibaren iki yıl
içinde ölümüne yol açtığı takdirde, teminatın tamamı, sigortalının yardımından mahrum kalan
hak sahiplerine ödenir.
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Sakatlık Teminatı;
Bu sigorta ile teminat altına alınan bir kaza, sigortalının kaza tarihinden itibaren iki yıl
içinde sakatlığına yol açtığı takdirde, tıbbi tedavinin sona ermesi ve sakatlığın kesin olarak
tespiti sonucunda, sakatlık tazminatı aşağıda belirtilen oranlar dahilinde kendisine ödenir.
Bir organın tamamen veya kısmen kaybı, söz konusu organın veya organ kısmının kesin
bir şekilde sakatlığını ve kullanılamamasını ifade eder. Bir kazadan önce tamamen sakat
durumda bulunan bir organın veya bir organ kısmının kaybı tazmin edilmez. Bir kazadan önce
kısmen sakat durumda bulunan bir organın veya bir organ kısmının sakatlık oranı kaza
sebebiyle arttığı takdirde, tazminat kazadan önceki oran ile sonraki oran arasındaki farka göre
hesaplanır. Aynı kazadan dolayı çeşitli organlarda veya organ kısımlarında meydana gelen
sakatlık durumları için ayrı ayrı hesap edilecek tazminatın toplamı poliçede gösterilen meblağı
geçemez. Sigortalı solak olduğu takdirde, yukarıda sağ ve sol organlar için belirlenen oranlar
ters olarak uygulanır.
Tedavi Giderleri Teminatı;
Sigortacı, sigorta poliçesinin kapsamına giren bir kaza nedeniyle, kaza tarihinden
itibaren iki yıl içinde ödenmiş doktor ücreti ile hastane ve diğer sağlık kurumlarında ayakta ve
yatakta yapılan tedavilere ilişkin giderleri, nakil ücretlerini poliçede tedavi giderleri teminatı
için belirlenen meblağa kadar öder.
Doğal veya yapay sabit dişlerde kaza neticesinde ortaya çıkan hasarların protez
giderleri, tedavi giderleri teminatı için belirlenen meblağın azami % 30'una kadar tazmin
olunur.
Tedavi giderlerinin başka sigorta sözleşmeleri ile teminat altına alınmış olması
durumunda, söz konusu giderler öncelikle bu sigortadan karşılanır.

8.1.1.1.1.5. Okul Servis Araçları Sigortası
Bu sigorta da tıpkı yukarıda kayıtlı zorunlu koltuk sigorta poliçesi gibi Ferdî Kaza
Sigortası Genel Şartları dâhilinde temin edilen bir teminat türüdür.

8.1.1.1.1.6. Yeşil Kart Sigortası
Yukarıda trafik sigortasının “sigortanın coğrafi sınırı” bölümünde bu konuya
değinilmişti. Ancak yine de özetlemek gerekirse yeşil kart sigortası yurt dışına çıkan motorlu
aracın yaptırmak mecburiyetinde olduğu bir üçüncü şahıs sorumluluk sigortasıdır. Her ülkede
uygulanmakta olan zorunlu trafik poliçesine paralel olarak başka bir ülkeye giden yabancının
da muhakkak o ülkenin sorumluluk limitlerine kadar teminat alması gerekir.

8.1.2. Oto Dışı Kaza Sigorta Türleri
Oto dışı kaza branşı olarak bu başlık altında düzenlenen poliçeleri iki ana grupta
toplamak mümkündür:
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a)

Oto Dışı Kaza Poliçeleri

b)

Oto Dışı Sorumluluk Poliçeleri

Şimdi de bu gruplara giren poliçelerin özelliklerini inceleyelim;

8.1.2.1. Oto Dışı Kaza Poliçeleri
8.1.2.1.1. Hırsızlığa Karşı Sigorta Poliçesi
1. Teminat Kapsamı
Bu poliçe ile sigortacı, poliçedeki adreste bulunan eşya ve malları, aşağıdaki suretlerde
yapılacak hırsızlık veya hırsızlığa teşebbüs neticesinde uğrayacakları ziya ve hasarlara karşı
aşağıdaki şartlarda temin eder:
a.

Sigortalı eşya ve malların bulunduğu mahallere kırmak, zorlamak, tırmanmak,

duvar aşmak veya anahtar uydurmak suretiyle girilerek yapılan hırsızlıklar.
b.

Sigortalı eşya ve malların bulunduğu mahallere gizlice girip saklanmak ve

kapanmak suretiyle yapıldığı sabit olan hırsızlıklar.
c.

Sigorta ettireni veya ailesi efradını veya müstahdemlerini zor ve şiddet

kullanmak, ölümle tehdit etmek, yaralamak veya öldürmek suretiyle yapılan hırsızlıklar.
d.

Hırsızlık veya hırsızlığa teşebbüs neticesinde sigorta yerinde vuku bulacak

tahribat.
Hırsızlık poliçelerinde aksi yönde özel şart yoksa sigortaya, yalnızca sigortalıya ait eşya
ve mallar ile kendisi ile birlikte ikamet eden ailesi efradı ve müstahdemlerine ait olanlar girer.
2. Aksine Sözleşme Yoksa Teminat Dışı Hâller
a.

Sigorta yeri haricinde bulunan hizmetçi ve sandık odaları, mahsen ve garaj gibi

müştemilat içindeki eşya ve mallara yapılan hırsızlık ve tahribat.

b.

Rehin, ariyet, kira gibi mülkiyet hakkından gayri bir sebeple sigortanın yedinde

bulunan eşya ve mallara yapılan hırsızlık ve tahribat.

c.

Eşya ve malların bulunduğu mahâllin içinde kimse bırakmaksızın 30 günden

fazla boş tutulması hâlinde yapılacak hırsızlık ve tahribat

d.

Grev, lokavt, kargaşalık ve hâlk hareketlerinden ve bunların gerektirdiği askeri

ve inzibati hareketlerden bilistifade vaki hırsızlık, yağma ve tahribat.
3. Teminat Dışında Kalan Hâller
a.

Sigortalı ile birlikte yaşayan ve nezdinde ikamet eden kimseler tarafından
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yapılan hırsızlık ve tahribat.
b.

Sigorta yerinde, sigortalının hizmetinde bulunan kimseler tarafından yapılan

hırsızlık ve tahribat.
c.

Kapı, pencere ve vitrin camlarına hırsızlar tarafından ika edilecek ziya ve

hasarlar.
d.

Hırsızlar tarafından çıkarılacak yangın ve infilak neticesinde vukua gelecek

zarar ve ziyanlar.
e.

Zelzele, yanardağ indifaı, seylap gibi tabii afetlerle yangın, infilak ve iştial gibi

hadiselerden vukua gelen kargaşalıklardan bilistifade vaki hırsızlık, yağma ve tahribat.
f.

Harp, her türlü harp olayları, istila, yabancı düşman hareketleri, iç harp, ihtilal,

isyan, ayaklanma ve bunların gerektirdiği inzibati ve askerî hareketlerden bilistifade vaki
hırsızlık, yağma ve tahribat.
g.

Kamu otoritesi tarafından sigortalı eşya ve mallar üzerinde yapılacak tasarruflar

sebebiyle meydana gelen bütün ziya ve hasarlar.
Hırsızlığa karşı sigorta için genel olarak kullanılan bu poliçeden başka bir de aşağıda
anlatılacak olan özel hırsızlık poliçeleri bulunmaktadır.

8.1.2.1.1.1. Hırsızlıkla İlgili Özel Poliçeler
1. Kasa Hırsızlık Sigortası
Bu sigorta ile poliçede özellikleri belirtilen kasada bulunan değerler ve paralar hırsızlığa
karşı teminat altına alınır. Bunun için konuya ilişkin olarak hazırlanmış bulunan özel bir kloz,
Hırsızlığa Karşı Sigorta Genel Şartları’na eklenerek teminat verilir. Tıpkı yangın abonman
sigortalarında olduğu gibi burada da poliçede belirtilmesi gerekli sigorta bedeli; sigorta süresi
içinde kasada bulunacak azami meblağ olmalıdır.
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2. Taşınan Para Sigorta Poliçesi
Bu poliçe ile bankalar, müesseseler ve müşteriler arasında taşınan para ve kıymetli
evraklar teminat altına alınmaktadır. Önemli olan taşıyan aracın sigortalıya ait olması ve
sigortalının elemanları tarafından kullanılmasıdır.
Aşağıdaki tehlikeler sigorta kapsamına girer ;
•

Üçüncü kişiler tarafından silahla tehdit veya tecavüz veya zor kullanmak

suretiyle vaki olacak gasp ve hırsızlık.
•

Herhangi bir araç ile nakil esnasında aracın kazaya uğraması veya yanması

neticesinde ziya ve hırsızlık, nakil esnasında mücbir sebepler neticesi vaki olacak kayıplar.
•

Grev, lokavt, kargaşalık ve halk hareketlerinden ve bunların gerektirdiği askerî

ve inzibati hareketlerden istifade edilerek yapılan hırsızlık, yağma ve tahribat.
•

Zelzele, yanardağ, seylap gibi tabii afetlerle yangın, infilak ve işgal gibi

hadiselerden istifade edilerek yapılan hırsızlık, yağma ve tahribat.
3. Emniyeti Suistimal Sigortası
Bu poliçe ile sigortalının emrinde ve hizmetinde çalıştırdığı, adı, soyadı ve görevi
bildirilen kişi veya kişilerin sigortalıya ait para, kıymetli evrak ve para ile ölçülebilen malları
çalmak, zimmetine geçirmek, hile ve dolandırıcılık veya sahtekârlık yolu ile bunlara sahip
olmak suretiyle yapacakları emniyeti suistimal hâlleri neticesinde sigortalının uğrayacağı zarar
poliçede belirlenmiş sigorta bedelini geçmemek üzere temin edilir.

8.1.2.1.2. Cam Kırılmasına Karşı Sigorta Poliçesi
1. Teminat Kapsamı
“Sigortacı bu poliçede gösterilen cam ve aynaları kırılma neticesinde uğrayacakları ziya
ve hasarlara karşı aşağıdaki şartlarla temin eder.
Aksine Sözleşme Yoksa Teminat Dışında Kalan Hâller
a.

Aksine sözleşme yoksa aşağıdaki hâller sigorta teminatı dışındadır:

b.

Başka bir sigorta ile temin edilmemiş olmak kaydıyla yangından, yıldırımdan,

infilaktan ve bir yangında söndürme ve kurtarma hareketlerinden husule gelen ziya ve hasarlar,
c.

Sigortalı cam ve aynaların bulunduğu bina ve mahaller ve yapılan inşaat ve

tadilat dolayısıyla husule gelen ziya ve hasarlar,
d.

Cam ve aynaların kırılması dolayısıyla üzerinde bulunan tezyinat ve yazıların

bozulmasında husule gelen ziya ve hasarlar,
e.

Grev, lokavt, kargaşalık ve halk hareketlerinin ve bunların gerektirdiği askerî ve

inzibati hareketlerinin sebep olduğu bütün ziya ve hasarlar.”
2. Teminat Dışında Kalan Hâller
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Aşağıdaki hâller sigorta teminatı dışındadır.
a.

Sigortalı cam ve aynaların bulunduğu bina ve mahallerin yıkılması ve çökmesi

(inhidam),
b.

Sigortalı cam ve aynaların yerlerine konması, takılması veya yerlerinden

çıkarılması, kaide ve çevrelerinde yapılan tamirler ve yerlerinin değiştirilmesi ve nakiller
esnasında gelecek ziya ve hasarlar,
c.

Sigorta ettiren veya kendisi ile birlikte ikamet eden ailesi efradı ve

müstahdemleri tarafından kasten ika olunacak ziya ve hasarlar,
d.

Sigortalı cam ve aynaların satıhlarında meydana gelecek çizilmeler ve sıçrak

hâlinde kopmalar,
e.

Kaide ve çerçevelerin ayıp ve kusurları neticesinde sigortalı cam ve aynalarda

meydana gelecek ziya ve hasarlar,
f.

Zelzele, seylap, su basması, yanardağ indifası neticesinde sigortalı cam ve

aynalarda meydana gelen ziya ve hasarlar,
g.

Harp, her türlü harp olayları, istila, yabancı düşman hareketleri, müsahamat, iç

harp, ihtilal, isyan, ayaklanma ve bunların gerektirdiği inzibatı ve askerî hareketler sebebiyle
meydana gelen bütün ziya ve hasarlar,
h.

Herhangi bir nükleer yakıttan veya nükleer yakıtın yanması sonucu nükleer

artıklardan veya bunlara atfedilen sebeplerden husule gelen iyonlayıcı radyasyonların veya
radyoaktif bulaşmaların ve bunların gerektirdiği askerî ve inzibatı tedbirlerin sebep olduğu
bütün ziya ve hasarlar,
i.

Kamu otoritesi tarafından sigortalı cam ve aynalar üzerinde yapılacak tasarruflar

sebebiyle meydana gelen bütün ziya ve hasarlar.
3. Hasar Vukuunda Sigortalının Yükümlülükleri
“Sigortalı, hasar vukuunda aşağıdaki hususları yerine getirmekle yükümlüdür:
a. Hasarın vukuunu öğrendiği tarihten itibaren en geç 5 gün içinde sigortacıya ihbar etmek,
b. Sigortalı değilmişçesine gerekli kurtarma ve korunma tedbirlerini almak ve bu maksatla
sigortacı tarafından verilecek talimata elinden geldiği kadar uymak,
c. Hasarlanan cam ve aynaların yerinde ve durumunda zaruri hâller dışında bir değişiklik
yapılmamasını sağlamak,
d. Hasarın sebebi ile hangi hâl ve şartlar altında vukua geldiğini tayine, ziya ve hasarlar miktarı
ile delilleri tespite yararlı ve sigortalı için sağlanması mümkün, gerekli bilgi ve belgeleri
sigortacının talebi üzerine gecikmeksizin vermek ve rücu hakkının kullanılmasına
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yararlı belgeleri temin etmek,
e. Ziya ve hasarın tahminî miktarını belirtir bir tazminat beyannamesini makul ve muhik bir
süre içinde sigortacıya vermek,
f. Sigorta konusu ile ilgili başkaca sigorta sözleşmeleri varsa bunları sigortacıya bildirmek.

8.1.2.1.3. Ferdî Kaza Sigortaları
Ferdî kaza sigortaları, 1845 yılında İngiltere’de başlamıştır. Bu tarih, İngiltere’de
demirm yolunun hizmete giriş tarihidir. Ancak gelişmesi, teknolojinin ve insan refahının artışı
ile birlikte olmuştur. Önceleri demir yolu seyahatleri ağırlıklı olan bu sigortalar, zamanla bütün
kazaları da kapsar hâle gelmiştir. Başlangıçta tek tek şahıslarla ilgili olan ferdî kaza sigortaları,
daha sonra gruplar hâlindeki sigortalara dönüşmüştür.
Bundan önceki bahislerde sigortanın genel prensiplerinden “Tazminat Prensibi”nde
ifade edildiği gibi ferdî kaza ve hayat sigortaları miktar sigortası olduğu hâlde bunların dışında
kalan bütün sigortalar tazminat sigortalarıdır. Bu konu, tazminat bakımından çok büyük önem
arz etmektedir. Bilindiği gibi tazminat sigortaları, kişinin hasardan önceki mali duruma
getirilmesini amaçlar ve bütün sigorta akitlerinde kâr gaye değildir. Tazminat sigortalarında
sigortalının gerçek zararı ödenir. Fazla ödeme, söz konusu değildir.
Bu sigortalarda mal değil, insan bedeni sigortaya konu teşkil eder. Bilindiği gibi mal
sigortaları, şahsın para ile ifade edilebilen iktisadi bir kıymetini teminat altına alır. Hasara
uğrayan bir evin veya aracın kaybı ekspertiz sonucu tespit ve takdir edilebilir. Hâlbuki hayat ve
ferdî kaza sigortalarında ölüm veya sürekli sakat kalma hâlinde uğranılan kaybın tayin ve tespiti
olanaksız diye düşünülmektedir; zira insan hayatı para ile ölçülmez.
İnsan bedeninin kazaya uğraması hâlinde doğan hasar için tek çıkar yol tahmin veya
takdir metodu değildir. Bu sigortalar, miktar sigortası olup taraflar poliçenin tanziminde belli
miktar üzerinden hasarın ödenmesini önceden kabul etmiş olmaktadırlar. Artık burada herhangi
bir ekspertiz söz konusu değildir.
Bu sigortalarda çok önemli bir konu, sigorta edilen miktar üzerinden poliçe satın
alabilmektir. Bu sigortaların da mal sigortalarında olduğu gibi sigorta bedelini kısıtlayan
hükümleri bulunmamaktadır. Ayrıca bir de sigortalı arzu ederse birden çok sigorta şirketi ile
ferdî kaza sözleşmesi yapabilmekte ve hasar hâlinde her şirketten ayrı ayrı tazminat alma
hakkına sahip olmaktadır. Şimdi biraz da ferdî kaza poliçesinin bazı önemli maddeleri üzerinde
duralım.

8.1.2.1.3.1. Teminat Nevileri
Ferdi kaza poliçesi 8. maddesinde bu teminatlar;
•

Ölüm,

•

Daimî maluliyet,

•

Gündelik tazminat ve
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•

Tedavi masrafları

olarak dört grup hâlinde yer almaktadır. Şimdi bunları sırasıyla açıklayalım:
Ölüm Teminatı
Bu teminat, ferdî kaza poliçesinin en önemli hususudur. İlgili hüküm aynen şöyledir:
“İşbu poliçe ile bir kaza, sigortalının derhâl veya kaza tarihinden itibaren bir sene zarfında
vefatına sebebiyet verdiği takdirde, sigorta bedeli poliçede gösterilen menfaattarlara, yoksa
kanuni hak sahiplerine ödenir.”
Genel şartların bu maddesi, TTK’nin 1336. maddesine göre tanzim edilmiştir. Kanun’un
ve genel şartların hükmü, ölümün kazadan sonra derhâl veya kaza tarihinden itibaren bir sene
zarfında olmasını öngörmektedir.
İşte burada sigortanın genel prensiplerinden “yakın sebep prensibi” yine karşımıza
çıkmaktadır. Kazadan hemen sonra ölüm vuku bulmuşsa ve burada tek yakın sebep ölüm ise
mesele yok demektir. Riziko tahakkuk etmiştir. Ancak öngörülen bir yıl zarfında ölümde ise
yine illiyet bağı kurulabilmeli ve kaza neticesi ölümün meydana geldiği ispatlanabilmelidir.
Doğal olarak kaza tarihinden itibaren ölümün bir süre ile sınırlandırılması
gerekmektedir. Bu süre, bazı ülkelerde üç veya altı ay İngiltere gibi İsviçre’de ise iki yıldır.
Bizde ise yukarıda değinildiği gibi bir yıl ile kısıtlandırılmıştır.
Daimî Maluliyet Teminatı
Ölüm teminatından sonra yer alan bu ikinci teminatta ise sigortalının derhâl veya kaza
tarihinden itibaren iki yıl içerisinde sürekli sakatlık hâlinin anlaşılmasından sonra ilgili cetvelde
yer alan oranlara göre ödeme yapılır.
CETVEL

Sigorta Bedelinin

İki gözün tamamen kaybı

100

İki kolun veya iki elin tamamen kaybı

100

İki ayağın tamamen kaybı

100

Şifa bulmaz akıl hastalığı

100

Bir ayağın tamamen kaybı

40

Bir ayak başparmağının kaybı

8

Bir gözün tamamen kaybı

25

İki kulağın tamamen kaybı

40

Bir kulağın tamamen sağırlığı

10

Tablo 2: Daimî Maluliyet Tablosu
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Aslında oldukça uzun olan bu cetvelde yer alan birkaç riziko çeşidini yukarıdaki tabloya
alabildik. Sözü edilen cetvelde yer almayan maluliyetlerin nispeti cetvelde kayıtlı oranlara göre
hesap edilir.
Ölüm teminatında bir yıl olan süre, görülebileceği gibi burada yani sürekli sakatlık
hâlinde iki yıl olarak öngörülmüştür.
Gündelik Tazminat Teminatı
Yukarıda ifade edilen sürekli sakatlık, daimî maluliyet her zaman için söz konusu
olmayabilir. Sigortalı, ölüm veya sürekli sakatlığın dışında bir de kısa süreli sakatlanabilir.
Buna da gündelik tazminat teminatı denmektedir.
Genel şartların 8. maddesinin (c) fıkrası, “Sigortalı kaza neticesinde geçici olarak
çalışamayacak duruma gelirse kendisine poliçede yazılı gündelik tazminat ödenir.” ifadesini
taşımaktadır.
Geçici sakatlık, yani gündelik tazminat teminatı; yine yukarıda olduğu gibi bir süre ile
sınırlandırılmıştır. Bizde bu süre, iki yüz güne kadar çıkabilmektedir. Söz konusu süre
İsviçre’de iki yıldır.
Tedavi Masrafları Teminatı
Buna göre kazadan sonra bir sene içerisinde ve kaza sebebiyle meydana gelen bütün
bedenî araz veya yaralanmalarla ilgili doktor ücreti, ilaç, radyografi, masaj, hastane ve diğer
tedavi masrafları poliçede yazılı miktara kadar ödenmektedir.
Uygulamada bu meblağ, yani tedavi masrafları ölüm ve sürekli sakatlık teminatı
toplamını veya yalnızca sürekli sakatlık teminatı verilmiş ise bunun % 5’ini geçemeyecektir.

8.1.2.1.3.2. Teminat Nevilerinin İçtiması
Ferdî kaza sigortası teminat çeşitleri, bazen tek bir olayda bir araya gelebilir. Örneğin;
kazadan sonra sigortalı tedavi altına alınabilir, daha sonra sürekli sakat kalabilir veya bu
işlerden sonra da bir yıl içerisinde ölebilir. Kısacası üç riziko da tahakkuk etmiş olabilir. Yani
önce tedavi, daha sonra sürekli sakatlık ve sonunda ölüm.
Geçici sakatlık (gündelik tazminat) teminatı, bazen sürekli sakatlık veya ölüm
hâllerinden biri ile içtima edebilir veya bazen sürekli sakatlık ile ölüm teminatı içtima edebilir.
Peki bu durumlarda tereddütler nasıl hallolacaktır. Konuya ilişkin olarak 9. madde aşağıya
çıkarılmıştır.
“Bir kaza, ölüm veya sürekli sakatlık tazminatına aynı zamanda hak kazandırmaz.
Ancak, sürekli sakatlık tazminatı almış bulunan sigortalı, kazanın vukuu tarihinden itibaren bir
yıl içerisinde ve bu kaza neticesinde öldüğü takdirde hak sahiplerine, sigortalıya
ödenmişbulunan sürekli sakatlık tazminatı ile ölüm tazminatı arasındaki fark ödenir.

165

Gündelik tazminat (geçici sakatlık) ve tedavi masrafları; ölüm veya sürekli sakatlık
teminatından indirilemez.”
Bu maddenin gerçekleşebilmesi için, yani teminat çeşitlerinin içtiması için bunların bir
tek kazadan dolayı meydana gelmiş olmaları gerekir. Şüphesiz burada sigorta süresi içerisinde
meydana gelen müstakil kazalar nedeniyle ödenen sigorta meblağları için bir içtimadan söz
edilemez. Örneğin; kaza sonucu geçici sakat kalan bir sigortalı, tazminata sigortalı miktara hak
kazanır ve daha sonra başka bir kaza sebebiyle ölürse bu takdirde de ölümle ilgili sigorta
miktarını almaya hak kazanır.

8.1.2.1.3.3. Ferdî Kaza Sigortalarının Coğrafik Limiti
Ferdî kaza sigorta poliçesinde, diğer poliçe genel şartlarının pek çoğunda olduğu gibi
“Türkiye hudutlarında geçerlidir.” şeklinde bir tahdit yoktur. Bu poliçe, Türkiye dışında da
geçerlidir. Yani sigortalının bir yıl süre içerisinde yapacağı tüm seyahatler ve başka ülkelerdeki
ikametleri poliçe kapsamı içerisindedir.
İstisnalar
a.

Harp veya harp mahiyetindeki harekât, ihtilal, isyan, ayaklanma veya bunlardan

doğan iç kargaşalıklar,
b.

Grevlere, lokavt edilmiş işçi hareketlerine, halk hareketlerine, kavgalara iştirak,

c.

Cürüm ve cinayet işlemek veya bunlara teşebbüs,

d.

Tehlikede bulunan eşhas ve malları kurtarmak hâli müstesna; sigortalının

kendisini bile bile ağır tehlikeye maruz bırakacak hareketlerde bulunması,
e.

Zelzele, seylap, yanardağ indifaı ve heyelan,

f.

Nükleer rizikolar.

Suda boğulmalar, sigortanın şümulüne giren bir kaza neticesinde vuku bulmadığı
takdirde sigortadan hariçtir.”
Bundan önce izahı yapılan poliçe genel şartlarında da belirtildiği gibi burada da a, b ve
f fıkraları mutlak istisnalar meyanında olup aksine mukavele yapılamaz.
c fıkrasında yer alan hüküm ise TTK’nin 1277. maddesine göre zaten mümkün değildir.
Yani kanunla yasaklanmış ve ahlaka aykırı fiiller sigorta edilemezler. Cürüm ve cinayet de hem
kanunen yasak hem de ahlaka aykırı hususlardır. Burada önemli olan husus, sigortalının bizzat
bu fiillere konu olmasıdır. Yoksa sigortalının bu fiilleri önlemek amacıyla yaralanması, sakat
kalması veya ölmesi teminat kapsamındadır.
d fıkrasında yer alan hüküm ise zorunlu bir durum söz konusu değilken tehlikeye bilerek
yani iradesi ile atılmaktır. Yani rizikonun tahakkuk edeceğini bile bile tehlikeye atılmaktır. Bu
husus, ne TTK’nin 1263. maddesindeki sigorta tanımına ne de kaza sözcüğünün tanımına
girmektedir.
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Ancak, sigortalının daha tehlikeli bir durumdan kurtulmak için daha az tehlikeli bir
başka tehlikeye başvurması ise teminat kapsamına girer. Örneğin; yanan bir araçtan veya evden
atlamak gibi. Burada zaruret mevcuttur ve yanan evdeki pencereden atlamak teminata girer.
Ancak yanmakta olan evde eğer kurtarılacak can veya mal yoksa bu takdirde eve girme teminat
dışıdır.
e maddesinin kesin istisnalar arasında olması düşündürücüdür. İnsanların sahip
oldukları mal varlıklarını araba ve ev gibi sözü edilen bu rizikolara karşı teminat alabilmesine
karşın kendi şahısları için böyle bir durum söz konusu olmamaktadır. Tabii önemli olan husus,
bu rizikoların katastrofik sonuçlar doğurmasıdır. Ancak bazı ülke poliçeleri, bu rizikoları aksine
mukavele ile temin etmektedirler.
Poliçenin kesin istisnalarını gördükten sonra şimdi de 4. maddede yer alan hususları
görelim.

8.1.2.1.3.4. Kaza Sayılmayan Hâller
Bilindiği gibi bütün poliçelerin genel şartları; önce sigortanın kapsamını, sonra aksine
mukavele ile ilgili rizikoları, daha sonra da mutlak istisnaları açıklamaktadır. Ferdî kaza
poliçesi ise kaza sayılmayan hâlleri de sıralamak suretiyle bir yerde mutlak istisnaları
genişletmektedir.
Ferdî kaza sigortası poliçesinin 4. maddesi hangi hâllerin kaza sayılamayacağını
açıklamıştır:
a.

Her nevi hastalıklarla bunların neticelerinin ve marazi bir hâlin doğurduğu ölüm

veya cismani arızalar. Hastalık sebebiyle bedenî bir arızaya uğramak, doğal olarak istisna olmak
gerekir. Ferdî kaza poliçesinin kapsamına girmez. Çünkü burada anilik, dıştan gelme gibi kaza
unsurları yoktur.
b.

Sigortanın şümulüne giren bir kaza neticesinde vukua gelmediği takdirde

sühunetin, donma, güneş çarpması ve konjestion gibi tesirlerin doğurduğu ölüm veya cismani
arızalar. Donma, güneş çarpması gibi tesirlerden meydana gelen ölüm veya cismani arızanın
doğrudan doğruya bir kaza sonucunda olmadığı yolundaki ispat yükümlülüğü sigortacıya
düşmektedir. Ancak bu konu gerçekten çok karmaşık ve bunun ispatı çok güçtür.
c.

Herhangi akıl ve ruh hâleti ile olursa olsun, intiharın veya intihara teşebbüsün,

d.

Aşikâr sarhoşluğun, sigortanın şümulüne giren bir kazanın icap ettirmediği

ahvalde uyuşturucu madde kullanmanın, ilaç ve zararlı madde almanın,
e.

Sigortanın şümulüne giren bir kazanın icap ettirmediği cerrahi müdahalenin

(ameliyatın) ve her türlü şua tatbikinin tevlit ettiği vefat hâli veya cismani arızalar.
Yukarıda açıklanan ana başlıklardan sonra şimdi de diğer önemli maddeleri görelim:
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Madde 1 - “İşbu poliçe, aşağıdaki şartlar dairesinde, sigortalıyı sigorta müddeti içinde
maruz kalacağı kazaların neticelerine karşı temin eder.”
Madde 2 - “Bu poliçedeki kaza tabirinden maksat ani ve haricî bir hadisenin tesiri ile
sigortalının iradesi dışında ölmesi veya cismani bir arızaya maruz kalmasıdır.”
Madde 3 - “Aşağıdaki hâllerde kaza sayılabilir:
a. Birdenbire ve beklenilmeyen bir şekilde intişar eden gazların teneffüsünden,
b. Yanıklardan ve ani bir hareket neticesinde adale ve sinirlerin incinmesi,
burkulması ve kopmasından,
c. Yılan ve haşare sokması neticesinde husule gelen zehirlenmeler,
d. Isırılma neticesinde meydana gelen kuduzdan mütevellit vefat hâli veya cismani
arızalar.
Madde 6 - Aksine mukavele yoksa aşağıdaki hâller sigortadan hariçtir:
a. Motosiklet ve takma motorlu bisiklet kullanmak ve bunlara binmek,
b. Açık deniz balıkçılığı ile sürek ve sürgün avları, vahşi hayvan avcılığı ve yüksek
dağlarda avcılık,
c. Dağcılık, kar ve buz üzerinde yapılan bilumum sporlar, cirit oyunu, halter, güreş,
boks, basket, futbol ve profesyonel spor hareketleri,
d. Her nevi spor müsabakaları ile sürat ve mukavemet yarışları,
e. Havada yolcu sıfatından gayri bir sıfatla uçuş.

8.1.2.2. Oto Dışı Sorumluluk Poliçeleri
Ülkemizde sorumluluk sigortaları ile ilgili olarak aşağıdaki genel şartlar yürürlükte
bulunmaktadır:
1) İşveren Sorumluluk Sigortası,
2) Üçüncü Şahıslara Karşı Mali Mesuliyet Sigortası,
3) Asansör Mali Mesuliyet Sigortası,
4) Tehlikeli Maddeler Zorunlu Sorumluluk Sigortası,
5) Tüp Gaz Zorunlu Sorumluluk Sigortası,
6) Ürün Mali Mesuliyet Sigortası,
7) Mesleki Mali Mesuliyet Sigortası.
Biz burada önemi ve özelliği itibarıyla sadece ilk iki sırada yer alan sorumluluk
sigortalarına temas edeceğiz.
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8.1.2.2.1. İşveren Sorumluk Sigortası
Gelişmiş ve sanayi devrimini tamamlamış ülkelerde çalışanların sosyal güvenliği bir
asra yakın bir zamandan beri teminat altına alınmış bulunmakta ve iş yerinde kazaya
uğranılması sonucu veya meslek hastalıklarından meydana gelecek zararlar sosyal sigortalar
kanunları ile tazmin edilmeğe başlanmıştır.
Bugün ise Avrupa ve Amerika’nın gelişmiş ülkelerinde işçilerin iş yerlerinde
uğrayacakları kazalar sonucunda uğrayacakları zararlar, devlet veya özel sigorta şirketleri
tarafından karşılanmaktadır. Bunlar; bazı ülkelerde zorunlu, bazı yerlerde de ihtiyari olarak
yapılmaktadır.
Türkiye’de sosyal sigorta ilk defa 1946 yılında yürürlüğe girmiş ve devlet tarafından
zorunlu bir sigorta olarak yürütülmektedir. Ayrıca ülkemizde sosyal sigortaların dışında
memurların sosyal güvenliğini tanzim eden Emekli Sandığı ve bazı büyük kuruluşların özel
yardım sandıkları bulunmaktadır.
Sözü edilen bu sigorta ve sandıkların iş yerinde kazaya uğrayan işçi ve personelin bu
kazadan ileri gelen zararlarının hepsini karşılaması mümkün bulunmamaktadır. Bu kuruluşların
sağladıkları tazminat limitlerinin üzerindeki talepler ne olacaktır? Eğer işverenin kusuru varsa
ve işçi sözü edilen tazminat limitlerinin üstünde zarara uğramışsa bu takdirde işçinin tazminat
hakkı doğmakta ve devam etmektedir.
Daha önceleri sosyal güvenlik kurumları kurulmadan önce işçiler, bir kaza hâlinde
herhangi bir güvenceye sahip olmadıkları için sadece işverene başvurmaktaydılar. Bu arada
işçinin mahkemede işverenin kusurlu olduğunu ispat etmek mecburiyeti vardı. İşçi ancak
işverenin mahkûm edilmesinden sonra zararını tazmin ettirebiliyordu. Bu hususun özellikle
ülkemiz itibarıyla değil elli yıl önce bugün dahi işçinin dava açması, işverenin mahkûm
edilmesi çok güç girişimler olmaktadır ve çok masraflı ve uzun zaman almaktadır.
Zaman içinde sanayinin gelişmesiyle ve bunun neticesi olarak iş kazalarında da artışın
sürmesiyle beraber işverenin meydana gelen iş kazalarından sorumlu tutulması ilkesi
benimsenmeğe başlandı. Bugün, gelişmiş ülkelerin çok büyük bölümünde uygulanmakta olan
sosyal sigortalar teminatı ya limitsizdir ya da çok yüksek limitlerle tanzim edilmiştir. Bu
vasıfları itibarıyla yani kazaya uğrayan işçi veya personelin karşılanmayan bir zararı kalmadığı
için de bu ülkelerde işveren sorumluluk sigortası mecut değildir. Bu itibarla işveren sorumluluk
sigortası, sosyal sigortalar kurumunun ya bulunmaması veya mevcut olsa bile öngörülen
teminat limitlerinin tatmin edici olmaması nedeni ile karşımıza çıkmaktadır. Sosyal Sigortalar
Kurumunun verdiği tazminat limitleri kaza sonucu işçinin uğradığı zararı tam olarak
karşılayamadığı için işveren sorumluluk sigortası söz konusu olmaktadır.
Türkiye’de işveren sorumluluk sigortasının mevcudiyetnin ön koşulu mevcut güvenlik
sistemlerinde öngörülen tazminat limitlerinin yeterli olmayışından kaynaklanır. Bu husus
yukarıda izah edildi. Ancak burada bir başka önemli konu da kaza sonucu işverenin kusurlu
olması hâlinde Sosyal Sigortalar Kurumunun her zaman için işveren aleyhine rücu hakkını
kullanması hususudur. O hâlde hem mevcut limitlerin tatmin edici olmaması hem de Sosyal
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Sigortalar Kurumunun kusurluluk hâlinde işveren aleyhine rücu etmesi nedeniyle de işveren
sorumluluk sigortası her zaman için aranmaktadır.
Ülkemizde iş güvenliği, ayrıntılı tarzda düzenlenmişbulunmaktadır. Mevcut
mevzuatlara göre işçinin güvenli bir iş yerinde çalışmasını işveren sağlamak zorundadır.
İşveren muhtemel kazaların önlenmesi için gereken bütün ihtimamı göstermeli ve önlemleri
almalıdır. İş yerinde meydana gelen bir kazanın sorumlusunun ilk olarak işveren olduğu
düşünülmektedir. Söz konusu kazalar sonucu ödenmesi gereken tazminatlar içinde belli adres,
yine işveren olmaktadır. Bu kazaların çokluğu veya büyüklüğü, sosyal sigortalar limitleriyle bir
ölçüde karşılansa bile arta kalan bölümler de işveren için mali buhran yaratmakta ve hele sosyal
sigortaların işverene rücu durumu da düşünülürse uğranılan kayıpların boyutu müesseseleri çok
zor durumda bırakmaktadır.
İşte, işveren sorumluluk sigortası; işverenin çalışanlarına tazminat ödemeye mecbur
kalmasına karşı bir garantidir.
Aşağıda “İşveren Sorumluluk Sigortası Genel Şartları’nın” önemli maddeleri izah
edilecektir.

8.1.2.2.1.1. Teminat Kapsamı
“Bu poliçe, iş yerinde meydana gelebilecek iş kazaları sonucunda işverene terettüp
edecek hukuki sorumluluk nedeniyle işverene bir hizmet akdi ile bağlı ve Sosyal Sigortalar
Kanunu’na tabi işçiler veya bunların hak sahipleri tarafından işverenden talep edilecek ve
Sosyal Sigortalar Kurumunun sağladığı yardımların üstündeki ve dışındaki tazminat talepleri
ile yine aynı kurum tarafından işverene karşı iş kazalarından dolayı ikame edilecek rücu
davaları sonunda ödenecek tazminat miktarlarını, poliçede yazılı meblağlara kadar temin eder.
Ayrıca sigortacı, bu sigorta ile ilgili bir dava açılması hâlinde hüküm olunan mahkeme
masrafları ile avukatlık ücretlerini ödemekle yükümlüdür. Şu kadar ki hüküm olunan tazminat
sigorta bedelini geçerse sigortacı, avukatlık ücreti dâhil dava masraflarına ancak sigorta bedeli
nispetinde iştirak eder.”
Hemen bütün poliçelerde olduğu gibi burada da ilk madde, sigorta teminat kapsamının
ne olduğunu hükme bağlamıştır. Yukarıdaki ifadelere göre öncelikle Kanun’un öngördüğü
anlamda bir iş yeri olmalı ve burada bir iş kazası nedeniyle işveren hukuken sorumlu durumda
bulunmalıdır. Meydana gelen kaza nedeniyle sigortalı işveren sorumlu düşmelidir. Kazaya
uğrayan işçinin zararı eğer Sosyal Sigortalar Kurumunun kendisine yaptığı yardımla
karşılanırsa mesele yok demektir. Ancak çoğu zaman işçinin zararı Kurumun öngördüğü limitin
üstünde olduğundan işveren sigortası devreye girmektedir. Ayrıca yine yukarıda da belirtildiği
gibi Sosyal Sigortalar Kurumunun işveren aleyhine açtığı rücu davası nedeniyle bir tazminat
talebi doğmaktadır. İşte bu nedenlerle işveren bir tazminat ödemekle karşı karşıya kalırsa bu
takdirde poliçede belirtilen sigorta bedelini geçmemek koşulu ile sigortacı tahakkuk eden bu
tazminatı öder. Madde, ayrıca mahkeme masrafları ile avukatlık ücretlerinin de sigortacı
tarafından ödeneceğini hükme bağlamıştır.
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Teminatın kapsamı maddesi, ayrıca bize işveren sorumluluk sigortasının sadece bedenî
zararları karşıladığını ve maddi zararların teminat dışında kaldığını göstermektedir.

8.1.2.2.1.2. Aksine Sözleşme Yoksa Teminat Dışında Kalan Hâller
Aksine sözleşme yoksa aşağıdaki hâller sigorta teminatı dışındadır:
1) İşçilerin işverence sağlanan bir taşıtla işin yapıldığı yere toplu olarak getirilip
götürülmesi sırasında,
İşçilerin işveren tarafından görev ile başka bir yere gönderilmesi yüzünden asıl işini
yapmaksızın geçen zamanlarda meydana gelen iş kazaları,
2) Türkiye Cumhuriyeti sınırları dışında meydana gelen iş kazaları,
3) Meslek hastalıkları sonucunda vaki olacak tazminat talepleri,
4) Manevi tazminat talepleri.
Yukarıda manevi tazminatın dışında kalan hususlar, sigortacılar tarafından ek bir primle
teminat kapsamına alınabilmektedir. Ancak manevi tazminat talepleri gerçekten çok güç takdir
edilebilen bir riziko olduğu için başlangıçta sigortalanmıyorduysa da bugün için artık ek bir
prim karşılığında teminata dâhil edilmektedir.
Hatırlanacağı gibi, çoğu genel şartlarda bu husus “tamamen teminatın dışında
tutulmakta ve sigortanın kapsamı maddesi maddi zararları temin etmektedir” tarzında ifade
edilmektedir. Böylece o poliçelerde manevi tazminat teminat dışı tutulmaktadır.

8.1.2.2.1.3. Teminat Dışında Kalan Hâller
“Aşağıdaki hâller sigorta teminatı dışındadır:
a.

Kasten ika olunan veya bilerek sebebiyet verilen olaylar sonucu doğacak zarar

ve ziyan talepleri,
b.

Bir mukavelenin ifasına veyahut hususi bir anlaşmaya dayanıp sigortalının

kanuni sorumluluk ölçüsünü aşan talepler,
c.

Harp, her türlü harp olayları, istila, yabancı düşman hareketleri, çarpışma, iç

harp, ihtilal, ayaklanma ve bunların gerektirdiği inzibati ve askerî hareketler sebebiyle meydana
gelen bütün ziya ve hasarlar,
d.

İşverenin iştigal konusu dışında kalmak şartı ile herhangi bir nükleer yakıttan

veya nükleer yakıtın yanması sonucu nükleer artıklardan veya bunlara atfedilen sebeple husule
gelen iyonlayıcı radyasyonların veya radyoaktif bulaşmalarının ve işverenin iştigal konusu
içinde olsun olmasın bunların getirdiği askerî ve inzibati tedbirlerin sebep olduğu bütün ziya ve
hasarlar.
Maddede yer alan (c) ve (d) bentleri, bundan önceki genel şartlar açıklanırken de izah
edildiği gibi bütün poliçelerde kapsam dışı tutulmaktadır. Bu yalnızca bizde değil, dünyada da
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böyledir. Savaş ve benzer hadiseler, hiçbir yerde sigorta teminatına dâhil edilemez.

8.1.2.2.2. Üçüncü Şahıslara Karşı Mali Mesuliyet Sigortası
Trafik Sigortaları Genel Şartları’ndan sonra Türkiye’de Sorumluluk Sigortaları Genel
Şartları olarak ilk defa tanzim edilen bir genel şart olup daha sonra da diğerleri onaylanmıştır.
Bunlar da işveren sorumluluk sigortası, asansör kazalarında üçüncü kişilere karşı sorumluluk
sigortası ve tüp gaz ve tehlikeli maddeler üçüncü kişilere karşı sorumluluk sigortaları gibi.

8.1.2.2.2.3. Teminat Kapsamı
Madde 1 - “İşbu poliçe sigortalıyı, sigortanın meriyet müddeti esnasında vukua gelecek
bir hadise neticesinde,
a.

Üçüncü şahısların ölmesi, yaralanması veya sıhhatinin muhtel olması,

b.

Üçüncü şahıslara ait mallarda ziya ve hasar (maddi zarar ve ziyanlar) husule

gelmesi sebebiyle poliçede gösterilen sıfat, faaliyet ve hukuki münasebetlerinden dolayı,
kendisine karşı üçüncü şahıslar tarafından ileri sürülecek zarar ve ziyan taleplerinin neticelerine
karşı, Türkiye Cumhuriyeti’nin hukuki mesuliyete müteallik mevzuatı hükümleri dairesinde ve
işbu poliçede tespit olunan meblağlara kadar temin eder.
İşbu poliçe, sigortalıyı haklı taleplere karşı olduğu gibi yersiz ve aşırı taleplere karşı da
korur.”
Sigortanın kapsamına dair yukarıya çıkarılan maddeden de anlaşılacağı gibi sigorta
ettiren, işinin gereği yaptığı faaliyetlerinden dolayı meydana gelebilecek bir hadise sonunda
üçüncü şahıslara maddi veya bedenî bir zarar verebilmektedir. Örneğin, sigortalı bir market
sahibi, otel veya inşaatçı ise bu konuların icrası sırasında meydana gelecek bir hadise sonunda
üçüncü kişiler maddi veya bedenîbir zarara uğrayabilirler. İnşaattan bir tuğla düşmesi sonucu
yoldan geçen şahsın başı yarılabilir veya otel lobisindeki bir kırık zemin veya kayganlık
yüzünden kişi düşebilir veya alışveriş için markete giren müşterinin başına raflar yıkılabilir.
İşte bu ve bunun gibi hadiseler nedeni ile doğabilecek maddi veya bedenî zararlar söz konusu
olabilir. Bu bedenî veya maddi zararı gören üçüncü şahsın tazminat hakkı doğmaktadır.
Bilindiği gibi mali (hukuki) sorumluluk sigortaları, sigorta ettirenin diğer kişilere verdiği
zararlardan doğan hukuki tazminatı temin etmektedir. İnsanlar bilerek veya bilmeyerek
başkalarına zarar verebilirler. Kişi başkasına verdiği zarardan sorumludur. Eğer kişi bir başka
kişiye değil de topluma bir zarar vermişse bu takdirde hukuki sorumluluk değil, cezai
sorumluluk söz konusudur. Hukuki sorumluluğun amacı, zarara uğrayanın zararını telafi
etmektir. Zarar veren şahıs, zarar verdiği kişinin kaybını tazmin etmelidir. Mali yani hukuki
sorumluluk, kişinin kusurlu ve haksız fiili sonucu olarak tazmine mecbur tutulduğu hâldir.
Burada sorumlu sadece işletme sahibi olarak tek bir şahıs değildir. İş yerinin kendi faaliyetleri
sonunda veya müessesesinde çalıştırdığı kişilerin hizmetleri görürken verdikleri zararlar veya
imal ettikleri herhangi bir şeyin zarar vermesi nedeniyle de sorumlu olunuyor. Sorumlulukla
ilgili bu kısa izahtan sonra şimdi de kapsam maddesinde yer alan bir başka konuya değinelim.
Teminatın hududu, sorumluluk poliçelerin hemen hepsinde poliçede belirtilen bedellerle
sınırlandırılmıştır. Üçüncü kişilerin canına veya malına bir zarar verilmişse o takdirde sigortalı,
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bu zararı ancak sigorta sözleşmesinde belirtilen limitlere kadar temin edebilir. Durumu bir
örnekle açıklarsak:
Bedenî zararlarda kişi başına 100 TL,
Bedenî zararlarda kaza başına 500 TL,
Maddi zararlarda kaza başına 500 TL.
Burada bedenî zararda azami limit, yüz Türk lirası olmakla beraber bir kaza hâlinde bu
da sınırlandırılmıştır; ancak 500 Türk lirasıdır. Kısıtlama getirilmiştir. Bir kaza hâlinde yirmi
kişiye bedenî zarar verilmiş ise yukardaki teminat limitlerine göre bu ancak beş yüz Türk lirası
olabilmektedir. Burada kişi başına yüz Türk lirası olmuş olmasına rağmen yirmi kişi kazada
bedenen zarar görmüşse bu meblağ; 100 TL x 20 = 2.000 TL değil, en fazla 500 Türk lirası
olmaktadır. Ancak eğer kazada iki kişi bedenî zarara uğrarsa 200 Türk liralık limit
kullanılmalıdır. Burada önemli bir husus da kaza başı ifadesidir. Bu ifade; bir kaza için değil,
sigorta süresi içinde meydana gelecek beher kaza için geçerli olacaktır. Konuya biraz daha
açıklık getirmesi bakımından ve sorumluluk sigortası olması bakımından bir örnek de trafik
sigortasından verelim. Hatırlanacağı üzere 2004 yılı için trafik sigortalarına uygulanacak tedavi
gideri bedelleri; otobüsler için kişi başına 50.000 Türk lirası, kaza başına 250.000 Türk lirasıdır.
Buna göre 40 kişilik bir otobüste kaza sonucu otuz kişi tedavi edilmek zorunda kalınmışsa bu
meblağ 50.000 x 30 = 1.500 TL olmamakta ve azami 1.300 Türk lirası ile sınırlandığı için
maksimum meblağ bu olmaktadır. Ancak on kişi yaralanırsa bu takdirde poliçeye göre kişi
başına 50.000 Türk lirasından 500.000 Türk lirası ödemek gerekir ki bu da kapsam limitleri
içerisinde kalmaktadır.
Madde 2 - “Sigortalının bir hükmi şahıs olması hâlinde sigorta, sigortalıya ait organların
mükellef bulundukları vazifeleri ifa dolayısıyla üçüncü şahıslara iras edecekleri zarar ve
ziyandan doğan mali mesuliyete de şamildir.”
Bu hüküm, sorumluluk sigortalarının ana yapısına uyan ve olması gereken bir
hükmüdür. Bilindiği gibi, kişi yalnız başına üçüncü şahsa zarar verebileceği gibi benzer zararı
bir işletme veya bir şirket de verebilir. Tıpkı yukarıda verdiğimiz örneklerdeki otel, market,
inşaat şirketi gibi. Bu müesseseler ilgili organları tarafından yönetilmekte ve dolayısı ile tüzel
kişi de bu nedenle sorumlu tutulmaktadır.

8.1.2.2.2.2. Teminat Dışında Kalan Hâller
Madde 3
A- Sigorta, aşağıda sayılan zarar ve ziyanlara taalluk eden talepleri temin etmez:
1. Kasten ika olunan veya bilerek sebebiyet verilen zarar ve ziyan talepleri.
Bilinçli olarak ve kasden yapılan zararlar, istisnasız bütün poliçelerde teminat dışı
tutulmaktadır. Burada da kasıt hâli, istisna edilmiş ve kapsam dışı bırakılmıştır.
2. Bir mukavelenin ifasına veyahut hususi bir anlaşmaya dayanıp sigortalının kanuni
mesuliyet ölçüsünü aşan mutalebeler.
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Bilindiği gibi üçüncü şahıs mali sorumluluk sigortasının gayesi, sigortalının hukuki
sorumluluğunu teminat altına almaktadır. Özel anlaşma konusu olabilecek tazminat talepleri bu
sigorta dışındadır.
Örneğin, bir müteahhidin inşaatını zamanında bitirmemesi nedeniyle anlaşma gereği
inşaat sahibine ödemek zorunda kaldığı tazminat gibi. Bu poliçe, her ne kadar üçüncü şahıslara
ika edilecek zararları temin ediyorsa da burada doğrudan doğruya inşaatın zamanında
bitirilmemesi gibi sigortalının bir kusuru söz konusu olup bu husus ise sigortalının kanuni
mesuliyet ölçüsünü aşmaktadır.
3. Sigortalıya bir hizmet veya vekâlet münasebeti ile bağlı kimseler ve sigortalının aile
efradı tarafından vaki olan talepler.
Bu madde bakımından aile efradı sayılan kimseler şunlardır: Sigortalının eşi, usul ve
füruu (sigortalının edindiği evlatlar ile sigortalıyı evlat edinenler dâhil); sigortalının kendisi ile
birlikte oturmaları hâlinde kardeşleri, damatları, gelinleri ve kendisi tarafından bakılan sair
akrabaları, sigortalının eşi usul ve füruu ile kardeşleri; sigortalı bir şirket ise, bu şirketin gayri
mahdut mesuliyetli şerikleri ile yukarıdaki fıkra uyarınca bunların aile fertleri tarafından vuku
bulan taleplerde sigorta teminat dışındadır.
4. Motorlu nakil vasıtaları ile römorkların, motorlu bisikletlerin ve her nevi hava nakil
vasıtalarının kondüktörleri, zilyetleri veya sahiplerine karşı ileri sürülen mutalebeler.
5. Otomobil, motosiklet, bisiklet, deniz motorlu, at, boks ve güreş, yarış ve
müsabakalarına, antremanlar dâhil iştirakten doğan talepler,
6. Harp, ihtilal, isyan, ayaklanma, iğtişaş, grev ve bunların tenkilinden ve el koyma
hâllerinden doğan zarar ve ziyanlara taalluk eden talepler,
7. Zelzele, seylap, su basması, çığ, heyelan, yanardağ indifası, infilak, yangın, duman,
sis, buhar, su, çürüme veya tedrici surette rutubet olma yüzünden vukua gelen zarar ve
ziyanlardan mütevellit talepler.
a) Üçüncü şahıslara ait olup, icar veya tevdi sebepleriyle veyahut muhafaza, nakil,
tamir edilmek veya işlenmek üzere veya diğer herhangi bir maksatla sigortalının, aile
efradının veya müstahdemlerinin ellerinde veya nezaretleri altında bulunan malların
uğrayacağı zarar ve ziyandan doğan talepler.
b) Sigortalı veya müstahdemleri veyahut sigortalı hesabına hareket eden kimseler
tarafından imal veya teslim edilen veya işlenen şeyler de veya bu şeylerle fonksiyonel rabıtası
olan teknik cihaz veya tesislerde, işin veya teslimatına kusurlu ve ayıplı olması dolayısıyle
husule gelen zarar ve ziyandan doğan talepler
c) Aynı kimselerin çalıştıkları bina ve araziye ika ettikleri zarar ve ziyandan doğan
talepler.
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B- Hilafına anlaşma yoksa aşağıdaki hususlarda sigortanın teminatı dışındadır:
1. Sigortalı, gayrimenkul sahibi yahut bir müteşebbis veya iş sahibi sıfatı ile temin
edilmiş ise, poliçede yazılı gayri menkullerde bulunan yahut teşebbüsün icrasında kullanılan
asansörlerin üçüncü şahıslara iras edecekleri zarar ve ziyandan doğan mali mesuliyet.
2. Yolcular tarafından getirilen eşya ve hayvanlar ile tevdi olunan nakil vasıtaları
hakkında Borçlar Kanunu’nun 478’inci, 479’uncu ve 480’inci maddeleri gereğince otelcilere
teveccüh edecek mali mesuliyet. Bu hüküm, garajcılara emanet edilen nakil vasıtalarına da
şamildir.
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Uygulamalar
1) Oto kaza sigortalarının türleri ve kapsamlarının araştırılması
2) Oto dışı kaza sigortalarının türleri ve kapsamlarının araştırılması
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Uygulama Soruları
1)

Oto kaza sigortalarının türleri hangileridir?

2)

Zorunlu olan kaza sigortaları hangileridir?

Oto dışı kaza sigortaları türleri nelerdir?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Oto ve oto dışı kaza sigortaları türleri ile kapsamlarını öğrendik.
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Bölüm Soruları
1. Ani ve beklenmedik şekilde, kişinin iradesi dışında, harici bir etki ile zarar meydana
gelen olaya ne denir? (Kolay)
a)

Sigorta

b)

Hasar

c)

Kaza

d)

Kasko

e)

Zarar

2. Aşağıdakilerden hangisi kasko sigortası çeşitlerinden değildir? (Kolay)
a)

Kasko

b)

Dar Kasko

c)

Genişletilmiş Kasko

d)

Tam Kasko

e)

Ek Kasko

3. Aşağıdakilerden hangisi veya hangileri kasko sigortasında teminat dışında kalan
zararlardandır? (Orta)
I.Savaş olayları, düşman hareketleri sonucu meydana gelen zararlar
II.Aracın uyuşturucu madde ile kullanılması sonucu meydana gelen zararlar
III.Poliçedeki ilgili aracın sürücü belgesi olmayan kimseler tarafından kullanılması
sonucu meydana gelen zararlar
a)

I,II ve III

b)

I ve II

c)

I ve III

d)

II ve III

e)

Yalnız II
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4. Aşağıdakilerden hangisi ülkemizde yürürlükte bulunan sorumluluk sigortalarından
değildir? (Zor)
a)

İşçi sorumluluk sigortası

b)

İşveren sorumluluk sigortası

c)

Asansör mali mesuliyet sigortası

d)

Tehlikeli maddeler zorunlu sorumluluk sigortası

e)

Tüp gaz zorunlu sorumluluk sigortası

5. Aşağıdakilerden kaç tanesi hırsızlıkla ilgili özel poliçelerdendir? (Orta)
I.Kasa hırsızlık sigortası
II.Taşınan para sigortası
III.Emniyeti suistimal sigortası
IV.Cam kırılması sigortası
a)

Hiçbiri

b)

Biri

c)

İkisi

d)

Üçü

e)

Dördü

Cevaplar
1)c 2)e 3)a 4)a 5)d
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9. SİGORTA ÇEŞİTLERİ III
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
9. SİGORTA ÇEŞİTLERİ III
9.1. Mühendislik Sigortaları
9.1.1. Bu Branşın Özel Türleri
9.1.1.1. İnşaat Sigortaları
9.1.1.1.1. Konusu
9.1.1.1.2. Teminat Kapsamı
9.1.1.1.3. Teminat Dışında Kalan Hâller
9.1.1.2. Montaj Sigortaları
9.1.1.2.1. Konusu
9.1.1.2.2. Teminat Kapsamı
9.1.1.2.3. Teminat Dışında Kalan Hâller
9.1.1.3. Elektronik Cihaz Sigortaları
9.1.1.3.1. Konusu
9.1.1.3.2. Teminat Kapsamı
9.1.1.3.3. Teminat Dışında Kalan Hâller
9.1.1.4. Makine Kırılması Sigortası
9.1.1.4.1. Konusu
9.1.1.4.2. Teminat Kapsamı
9.1.1.4.3. Teminat Dışında Kalan Hâller
9.2. Tarım Sigortaları
9.2.1. Bu Branştaki Poliçeler
9.2.1.1. Dolu Sigortası
9.2.1.1.1 Teminat Kapsamı
9.2.1.1.2. Teminat Dışında Kalan Hâller
9.2.1.2. Hayvan Hayat Sigortası
9.2.1.2.1. Teminat Kapsamı
9.2.1.2.2. Teminat Dışında Kalan Hâller
9.2.1.3. Kümes Hayvanlarının Hayat Sigortası
9.2.1.3.1. Teminat Kapsamı
9.2.1.3.2. Teminatın Dışında Kalan Hâller
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

Mühendislik sigortası, kapsamı ve alt branşları nelerdir?

Tarım sigortasının kapsamı nedir?

183

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği
Mühendislik
ve
tarım Mühendislik
ve
tarım Öğrendikleri, bilgileri ile
sigortalarının
konusu, sigortalarının
konusu, kendisini geliştirmek
kapsamı ve türleri
kapsamı
ve
türlerinin
öğrenilmesi
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Anahtar Kavramlar
•

Makine Kırılması

• Elektronik Cihaz
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9. SİGORTA ÇEŞİTLERİ III
9.1. Mühendislik Sigortaları
Ülkemizde diğer sigorta branşlarına göre en yeni branş olarak karşımıza çıkan bu branş
dört ana gruba ayrılmaktadır.

9.1.1. Mühendislik Sigortalarının Özel Türleri
a)

İnşaat Sigortaları - İnşaat All Risks Sigortaları

b)

Montaj Sigortaları - Montaj All Risks Sigortaları

c)

Elektronik Cihaz Sigortaları

d)

Makina Kırılması Sigortası

Şimdi dersimizin sınırlarını çok aşmadan sözü edilen bu branşlar hakkında öz bilgiler
vermeye gayret edelim.
Mühendislik sigortalarının en önemli dallarından biri montaj bütün muhataralar
sigortaları, diğeri inşaat bütün muhataralar sigortalarıdır.

9.1.1.1. İnşaat Sigortaları
İnşaat sigortaları genelde poliçedeki istisnalar dışında inşaat esnasında meydana gelen
bütün rizikoları kapsayan bir poliçedir. İnşaat sigortası, bir nihai bedel sigortasıdır. Poliçeye
bitim tarihindeki bedel -ihale bedeli- yazılır.
Sigorta akdini işveren kendi adına yaptığı gibi inşaatı veya montajı deruhte eden
müteahhit firmada yaptırabilir. Ayrıca herhangi bir işe iştirak eden tali müteahhitler (taşaronlar)
de sigortayı kendi adlarına yaptırabilirler.

9.1.1.1.1. Konusu
-

Barajlar,

-

Sulama tesisleri,

-

Otoyol ve yol inşaatları,

-

Betonarme köprüler,

-

Betonarme karkas fabrika binaları,

-

Prefabrik bina inşaatları,

-

Toplu konutlar,

-

Tatil köyleri,

-

Spor salonu, stadyum, iş merkezleri gibi inşaatla ilgili her türlü işler inşaat sigortasının
konusunu teşkil eder.
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9.1.1.1.2. Teminat Kapsamı
İnşaat Sigortaları Genel Şartları’nın 1. maddesi teminatın kapsamını kısa ve genel olarak
düzenleyerek “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 hâlini temin eder.”
ifadesini kullanmaktadır.
Burada dikkati çeken konu; all risks (bütün muhataralar) mahiyetinde olan bu teminat
maddesi içinde bütün rizikolar bir bir sayılmak yerine “teminat dışında kalan hâller dışındaki
tüm muhataralar” denmek suretiyle teminatın kapsamı belirlenmektedir.

9.1.1.1.3. Teminat Dışında Kalan Hâller
1.

Harp, her türlü harp olayları, istila, yabancı düşman hareketleri, iç harp, ihtilal,

isyan, ayaklanma.
2.

Herhangi bir nükleer yakıttan veya nükleer yakıtın yanması sonucu meydana

gelen nükleer artıklardan veya bunlara atfedilen sebeplerden meydana gelen iyonlayıcı
radyasyonların ve bunların gerektirdiği askerî ve inzibati tedbirlerin sebep olduğu bütün ziya
ve hasarlar.
3.

Kamu otoritesi tarafından sigortalı kıymet üzerinde yapılacak tasarruflar

sebebiyle meydana gelen ziya ve hasarlar.
4.

Kusurlu malzeme, kusurlu işçilik.

5.

Aşınma, yıpranma, çürüme, paslanma.

6.

Envanter açıkları.

9.1.1.2. Montaj Sigortalar
Yukarıda da ifade edildiği gibi montaj ve inşaat risklerinin beraber bulunduğu işlerde
kombine bir sigorta akdi her zaman için mümkündür. Montajın ağır bastığı rizikolu poliçelerde
sigorta konusu aşağıdaki gibidir.

9.1.1.2.1. Konusu
- Termik santraller, hidroelektrik santralleri, elektrik salt tesisleri,
- Üretim makine ve tesisleri,
- Komple makine ve tesisleri,
- Orta ve küçük çaplı atölyeler gibi endüstride kullanılan tüm makineler, cihazlar ve
tesisler montaj sigortasının konusunu oluşturur.
Bazı tesislerde hem montaj hem de inşaat işleri yapılır. Burada hangi rizikonun sigorta
bedeli ve karakteristiği ağır basarsa o poliçe kesilir. Sigorta bedeli, burada da montajın bitim
tarihi itibarıyla nihai maliyet bedelidir.
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9.1.1.2.2. Teminat Kapsamı
Yukarıda inşaat poliçesinde kayıtlı teminatın kapsamı, burada da kelimesi kelimesine
aynıdır. Yani istisnaların dışında bu da bütün muhataralar yani all risks poliçedir.
Çok geniş tutulan teminatın kapsamına bir fikir vermesi bakımından inşaat
sigortalarında da söz konusu olabilen bazı rizikolara değinelim:
-

Yangın, yıldırım, infilak,
- Sel, seylap, dâhilî su, kar ve çığ,
- Fırtına, kasırga, tayfun,
- Zelzele, toprak çökmesi, kaya düşmesi,
- Hırsızlık,
- Montaj ve inşaat hataları,
- İnsan hataları.

Burada önemli bir konu da montajın bitiminde verilen tecrübe devresi ile inşaatın
sonunda verilen bakım devrelerinde nelerin teminata dâhil olduğunun genel şartlarda
belirlenmiş olmasıdır.

9.1.1.2.3. Teminat Dışında Kalan Hâller
Montaj all risks sigortasında teminat dışında kalan hâller 13+1 maddede toplanmıştır.
İstisna maddeleri dışında kalan bilumum muhataralar, sigortanın teminat maddesinin şümulünü
belirtmektedir. Yukarıda inşaat all risks sigortasında yer alan bu hususlar, montaj sigortası için
de aynen geçerlidir.

9.1.1.3. Elektronik Cihaz Sigortaları
9.1.1.3.1. Konusu
Elektronik cihazlar; bugün evlerde, bürolarda, sanayide, tıpta, ulaştırmada, uzay
çalışmalarında vb. her yerde kullanılmakta ve teknoloji geliştikçe kullanım yerleri
yaygınlaşmaktadır. Birkaç örnek verelim:
-

Evlerde ses ve görüntü cihazları, beyaz eşyalar, radyo, tv, ses ve görüntü kayıt

cihazları; sanayide robotlar, bilgisayar donanımlı tezgâhlar, her türlü hız, miktar, tartma ve
sayma, ölçme ve kontrolünde kullanılan cihazlar, laboratuvar cihazları,
-

Tıpta analiz cihazları, teşhis ve tedavi cihazları, tomografi cihazları, röntgen

cihazları; haberleşmede telefon sistemleri, radyolar, televizyonlar.

9.1.1.3.2. Teminat Kapsamı
Bu sigorta, genelde poliçede cins, miktar ve yapım yılları, sigorta bedelleri belirtilmiş
elektronik cihazların deneme süresinden sonra normal çalışır hâlde iken veya aynı iş yerinde
temizleme, bakım, revizyon ve yer değiştirme esnasında veya dururken önceden bilinmeyen ani
188

ve beklenmedik her türlü sebepten husule gelen maddi ziya ve hasarların gerektirdiği tamirat
masrafları ve ikame bedellerini temin eder.

9.1.1.3.3. Teminat Dışında Kalan Hâller
Bundan önce değindiğimiz inşaat ve montaj bütün muhatara poliçelerindeki hususlar
burada da geçerlidir.

9.1.1.4. Makine Kırılması Sigortası
9.1.1.4.1. Konusu
Makina Kırılması Sigortası Genel Şartları’na göre sözü edilen poliçede, nelerin sigortalı
bulunduğunun belirtilmesi mecburi tutulmuştur. Buna göre makine listeleri, bir tesiste mevcut
makineların envanterini teşkil etmekte ve poliçenin ayrılmaz bir parçası olarak poliçeye eklenmektedir. Makine listeleri, poliçe tanzim edilmeden önce teklifname ile birlikte sigorta şirketine
gönderilir ve mutabakat sağlanır. O hâlde makine listelerinde yer alan her bir pozisyon, bu
sigortalarda müstakil konu teşkil etmektedir.

9.1.1.4.2. Teminat Kapsamı
Teminat; esas itibarıyla bütün muhataralar, yani all riskstir. Esasen “istisna edilmeyen
diğer hâllerden husule gelen maddi ziya ve hasarların” temin edildiğinin belirtilmesi ile
teminatın “all risks” mahiyetinde olduğu açıkça ortaya çıkmaktadır. Mühendislik sigortası poliçelerin hepsinde belirtildiği gibi burada da esas, hasarların ani ve beklenmedik bir sebepten
meydana gelmesinin belirtilmiş olmasıdır. Buna göre makine kırılması sigortası; aşınma ve
yıpranmaları temin eden bir makine amortismanı değil, bir makine kaza sigortasıdır.

9.1.1.4.3. Teminat Dışında Kalan Hâller
Bundan önceki poliçelerde yer alan rizikolar burada da teminat dışı olarak yer
almaktadır.

9.2. Tarım Sigortaları
Bu başlık altında üç grup poliçe, incelememize konu teşkil edecektir. Bunlar sırasıyla;

9.2.1.Tarım Sigortalarının Poliçe Türleri
a) Dolu Sigortası
b) Hayvan Hayat Sigortası
c) Kümes Hayvanlarının Hayat Sigortası

9.2.1.1. Dolu Sigortası
9.2.1.1.1. Teminat Kapsamı
Dolu sigorta poliçesi ile dolu taneleri vuruşunun doğrudan doğruya ürün miktarında
meydana getirdiği eksilme karşılanmaktadır.
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Aksine sözleşme yoksa grev, lokavt, kargaşalık ve halk hareketlerinin ve bunların
gerektirdiği askerî ve inzibati hareketlerin sebep olduğu ziya ve hasarlar teminat dışındadır.
Doluya ek olarak ürünün yangına karşı da sigortası yapılabilmektedir. Ayrıca dolunun
seraya vereceği zararlar ile serada yetiştirilen ürünlerin miktarlarında meydana gelen eksilme
de teminata dâhil edilmektedir. Ayırca cam serada enkaz kaldırma teminatı da sigorta
kapsamına dâhil edilebilmektedir.

9.2.1.1.2. Teminat Dışında Kalan Hâller
a.

Dolunun üründe meydana getireceği nitelik değişikliği veya değer eksilmesi,

b.

Ürünü ertesi yıl idrak edilen kışlık ekimlerde ekimin yapıldığı takvim devresi,

c.

Tarlada bırakılmış demetlerde, öbeklerde, tomurcuklarda, yığınlarda ve

kaldırılmış ürünlerde meydana gelecek dolu hasarları,
d.

Harp, her türlü harp olayları, isyan, iç harp ayaklanma ve bunların gerektirdiği

inzibati ve askerî hareketler sebebiyle meydana gelen bütün ziya ve hasarlar,
e.

Kamu otoritesi tarafından sigortalı ürün üzerinde yapılacak tasarruf sebebiyle

meydana gelen bütün ziya ve hasarlar.

9.2.1.2. Hayvan Hayat Sigortası
9.2.1.2.1. Teminat Kapsamı
Bu sigorta, poliçede tür ve nitelikleri belirtilen hayvanların;
a.

Her türlü adi ve bulaşıcı hastalıklar ve gebelik, doğum iğdişleme veya ameliyat

sebebiyle,
b.

Her türlü kazadan, kurt parçalamasından, yaralanmadan,

c.

Güneş çarpması, soğuktan donma, tel, çivi, taş vesaire gibi sert ve delici

cisimlerin yutulması,
d.

Fırtına, yıldırım, yer sarsıntısı, toprak kayması ve su baskını neticesinde,

e.

Yangın ve infilak sebebiyle meydana gelen -zorunlu öldürmeler veya

kestirmeler dâhil- ölümlerinden sigortalının bu genel şartlara göre doğrudan doğruya uğradığı
maddi zararını temin eder.

9.2.1.2.2. Teminat Dışında Kalan Hâller
a.

Ruam, at vebası, sığır vebası, tüberküloz,

b.

Çalınma, kaybolma ve değiştirme hâlleri,

c.

Yarış, oyun veya mukavemet denemelerinden meydana gelen ölümler,

öldürmeler ve kestirmeler,
d.

Her çeşit yarış atları ve sirk hayvanları,
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e.

Harp, her türlü harp olayları, istila, isyan, ihtilal,

f.

Kamu otoritesi tarafından sigortalı hayvan üzerinde yapılacak tasarruflardan

meydana gelen ölümler, öldürmeler ve kestirmeler bu sigorta teminatının dışındadır.

9.2.1.3. Kümes Hayvanlarının Hayat Sigortası
9.2.1.3.1. Teminat Kapsamı
a.

Her türlü adi ve bulaşıcı hastalıklar,

b.

Her türlü kazalar, vahşi hayvan parçalanması, başkası tarafından kasden yapılan

zehirlemeler,
c.

Soğuktan donma, fırtına, yer sarsıntısı, toprak kayması ve su baskını,

d.

Yangın, yıldırım ve infilak neticesinde meydana gelen zorunlu öldürmeler veya

kesmeler dâhil sigortalının bu genel şartlara göre doğrudan doğruya uğradığı maddi zararlar
teminata dâhil edilmiştir.

9.2.1.3.2. Teminatın Dışında Kalan Hâller
a.

Tüy ve yumurta yeme,

b.

Hayvanların sakatlık ve normal gelişim emelleri,

c.

Sigortanın başladığı anda önceden mevcut hastalıklar, beslenme bozukluğu ve

yetersizlikleri,
d.

Harp, her türlü harp olayları, istila, isyan, ihtilal,

e.

Kamu otoritesi tarafından sigortalı hayvan üzerinde yapılacak tasarruflardan,

meydana gelen ölümler, öldürmeler ve kestirmeler bu sigorta teminatının dışındadır.
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Uygulamalar
1) Mühendislik sigortalarının kapsamının ve alt branşlarının araştırılması
2) Tarım sigortalarının kapsamının araştırılması
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Uygulama Soruları
1)

Mühendislik sigortalarının özel türleri nelerdir?

2)

Elektronik cihaz sigortası ve makine kırılması sigortasını kısaca açıklayınız.

Hayvan sigortaları hakkında kısaca bilgi veriniz.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Mühendislik sigortalarının kapsamı ve alt branşları ile tarım sigortalarını öğrendik.
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Bölüm Soruları
1. İnşaat si¬gortası bir ………………. bedel sigortasıdır.
Yukarıdaki boşluğa ne gelmelidir? (Orta)
a)

Nihai

b)

Geniş kapsamlı

c)

Dar kapsamlı

d)

İnşaat

e)

Saha

2. Montaj Ali Risks Sigortasında teminat dışında kalan haller ………. mad¬dede
toplanmıştır.
Yukarıdaki boşluğa ne gelmelidir? (Zor)
a)

15

b)

15+1

c)

12+1

d)

13

e)

13+1

3. …………………….. Sigortasında yer alan bu hususlar montaj sigortası için de aynen
geçerlidir.
Yukarıdaki boşluğa ne gelmelidir? (Orta)
a)

İnşaat All Risks

b)

Elektronik cihaz

c)

Mühendislik

d)

Makina kırılması

e)

Sera
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4. Tüm …….…… ürünler için;
Dolu, Fırtına, Hortum, Yangın, Heyelan, Deprem, Sel ve Su Baskını risklerinin neden
olduğu miktar kaybı, yaş meyve, yaş sebze ve kesme çiçekler için dolu riskinin neden olduğu
kalite kaybı, teminat kapsamına alınmıştır.
Yukarıdaki boşluğa ne gelmelidir? (Kolay)
a)

Bitkisel

b)

Sera

c)

Su ürünleri

d)

Arıcılık

e)

Kümes

5. Aşağıdakilerden hangisi mühendislik sigortalarının özel türlerinden değildir? (Kolay)
a)

İnşaat Sigortaları

b)

Konut Sigortaları

c)

Montaj Sigortaları

d)

Elektronik Cihaz Sigortaları

e)

Makine Kırılması Sigortası

Cevaplar
1)a 2)e 3)a 4)a 5)b
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10. HASAR
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
10. HASAR
10.1. Kanunlarımıza Göre Sigorta
10.2. Hasarın Önemi ve Özellikleri
10.3. Hasar ve Tazminat
10..3.1. Rizikonun Gerçekleşmesi Hâlinde Sigorta Ettirenin Yükümlülükleri
10.3.2. Sigortalının Hasar Vukuundaki Yükümlülüklerini Yerine Getirmemesinin ve
Kastının Neticeleri
10.4. Hasarın Tespiti
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Hasar ve tazminat arasındaki ilişki nasıldır?
Riziko gerçekleştiğinde sigortalı ve sigortacının yükümlülükleri nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu
Hasarın önemi ve özellikleri,
rizikonun
gerçekleşmesi
halinde
sigortalı
ve
sigortacının yükümlülükleri
ile hasarın tespiti

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği
Hasarın
önemi
ve Öğrendikleri, bilgileri ile
özellikleri,
rizikonun kendisini geliştirmek
gerçekleşmesi
halinde
sigortalı ve sigortacının
yükümlülükleri ile hasarın
tespitinin öğrenilmesi
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Anahtar Kavramlar
•

Hasar

• Tazminat

201

10. HASAR
10.1. Kanunlarımıza Göre Sigorta
Sigortanın tanımının yapıldığı TTK’nin 1263. maddesinde “Sigorta bir akittir ki
bununla sigortacı bir prim karşılığında diğer bir kimsenin para ile ölçülebilen bir menfaatini
halele uğratan bir tehlikenin meydana gelmesi hâlinde tazminat vermeyi yahut bir veya birkaç
kimsenin hayat müddetleri sebebiyle veya hayatlarında meydana gelen belli birtakım hadiseler
dolayısı ile bir para ödemeyi veya sair edalarda bulunmayı üzerine alır.” denilmektedir.
Sigortacı, bir prim karşılığında diğer bir kimsenin para ile ölçülebilen bir menfaatini
halele uğratan bir tehlikenin meydana gelmesi hâlinde onu tazminle yükümlü olduğuna göre
sigorta sözleşmeleri tazminat mukaveleleridir. Eğer bir rizikonun tahakkuku söz konusu değilse
o takdirde bu tehlike sigortaya konu teşkil etmez. Bilindiği gibi sigortanın konusu ya iktisaden
değer ifade eden bir maldır veya hukuki bir mesuliyet taşıyan bir hadise olabilir. Tazminat
mukaveleleri olan mal ve mesuliyet sigortaları; sigortalıyı hasardan önceki mali duruma
getirmek gayesi güttüğünden, yani sigortalının hasardan önceki mali gücüne ulaşması söz
konusu olduğundan insan hayatının konu olduğu ferdî kaza ve hayat sigortaları tazminat
mukaveleleri değildirler.
Sigorta sözleşmeleri ile ilgili hükümler, Türk Ticaret Kanunu’nun 5. kitabında yer
almaktadır. Burada sigorta hukuku, genel hükümler, yangın sigortası, zirai sigorta, hırsızlığa
karşı sigorta ve denizcilik rizikolarına karşı sigorta bölümleri bulunmaktadır.
Sigorta sözleşmesi kanunda hiçbir şekle tabi tutulmamıştır. Uygulamada sigorta
sözleşmesi poliçe olarak bilinmektedir. Burada sigortalı, prim ödemek ve sigortacıda imzalayıp
poliçeyi vermek suretiyle icap ve kabulü gerçekleştirerek Borçlar Kanunu’na göre hareket etmiş
olmaktadırlar.
TTK’nin 1265. maddesine göre “Sigortacı, sigortalıya her iki tarafın hak ve borçlarını
gösteren bir sigorta poliçesi vermeğe mecburdur.” Bilindiği gibi bu poliçeye T.C. Başbakanlık
Hazine Müsteşarlığının onayından geçmiş bir sigorta genel şartının eklenmesi mecburiyeti
vardır. Ayrıca bu husus, 7397 sayılı Sigorta Murakabe Kanunu’nun 28. maddesi ile de
düzenlenmiştir. Sözü edilen bu genel şartlar, her sigorta branşı itibarıyla sigorta sözleşmesinin
esas unsurları ile tarafların hak ve borçlarını tanzim etmektedir.
TTK’nin 1264. maddesinde de emredici hükümlerin neler olduğu gösterilmektedir.
Kanun’un emredici hükümlerine aykırı olmamak üzere poliçelere taraflarca özel şartlar
eklenebilir. Bu durumda özel şartlar genel şartlardan önce gelir ve uygulanır. Poliçe sigorta
sözleşmesinin varlığını ispat etmeğe yarar, yani bir ispat vesikasıdır.
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10.2. Hasarın Önemi ve Özellikleri
a) Genellikle poliçe tanzim etmenin ve o poliçenin reasüransını yapmanın yanında o
sigorta sözleşmesi ile ilgili hasarın ödenmesi çok daha karmaşık olup güçlük arz etmektedir.
Bu nedenle de hasar konusu sigortacılığın en zor tarafıdır. Bir sigortacı çok iyi bir nakliyatçı,
hayatçı veya kaza sigortacısı olabilir. Ancak o branşların hasarcısının daha çok artıları olması
gerekir. Öncelikle tatmin edici bir temel sigorta bilgisi yanında, söz konusu poliçenin
özelliklerini anlayabilmek, ayrıca ilgili kanun hükümleri ile genel şartlarını çok iyi
yorumlayabilmek ve iyi bir uzlaşmacı ve taktikçi olmak gerekir.
b) Sigortalının poliçe satın almadaki gayesi, hasarının zamanında ve eksiksiz ödenmesi
olduğuna göre hasar servisi şirketin vitrini durumundadır. Bu özellikler, sigorta şirketi için en
büyük reklamdır.
c) Hasar tazminatının ödenmesinde ilk basamak hasar ihbarı olduğundan burada da çok
dikkatli davranmak ve alınması gereken önlemler ve yapılması gerekli işler sigortalıya anlatılıp
geçmiş olsun dilekleri yanında acılı durumdaki sigortalının psikolojisini de dikkate alarak sert
çıkışlardan sakınarak sigortalıyı ahiret soruları ile bunaltmamak gerekir.
d) Sigorta şirketleri, güven satan kuruluşlardır. Kendisine güven duyulmayan bir şirket,
hiçbir zaman başarılı olamaz. Sigorta şirketi, bu güveni hasar tazmininde gösterir. En büyük
reklam aracı olan hasarın en kısa zamanda ödenmesi yanında önemli bir başka nokta da taktik
konusudur. Burada hatırdan çıkarılmaması gereken husus, sigortalının sigorta konusuna
gereğince vakıf olmamasıdır. O nedenle de çok açık ve dürüst davranmak ve konuları izah
etmek her zaman için izlenecek yol olmalıdır. Ödenmemesi gereken bir hasar için dahi sebepleri
izah edilerek sigortalı ikna edilmeli ve neden ödenemediği açıklanmalıdır. Unutmamak gerekir
ki hasar sahibi sigortalı; üzüntülü, yorgun, hırçın ve meydana gelen hasar nedeniyle tecavüzkâr
dahi olabilir. Bu yüzden sigortalının bu ruh hâlini de dikkate alarak sakin hareket etmek en
doğru yoldur.

10.3. Hasar ve Tazminat
Yukarıdaki temel bilgilerden sonra, şimdi de hasar hâlinde bütün sigorta branşları için
geçerli olan hususları görelim.

10.3.1.Rizikonun
Yükümlülükleri

Gerçekleşmesi

Hâlinde

Sigorta

Ettirenin

Sigorta ettiren, rizikonun gerçekleşmesi hâlinde aşağıdaki hususları yerine getirmekle
yükümlüdür:
1.
Sigortalı rizikonun gerçekleştiğini öğrendiği tarihten itibaren en geç beş gün
içinde sigortacıya ihbar etmek.
2.
Sigortalı değilmişçesine gerekli kurtarma ve koruma önlemlerini almak ve bu
amaçla sigortacı tarafından verilen talimata elinden geldiği kadar uymak.
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3.
Sigortacı veya yetkili kıldığı kimselerin makul amaçlarla ve uygun şekillerde
hasara uğrayan bina ve yerlere girmesine, bunları teslim almasına, el koymasına, muhafaza
altına almasına ve zararı azaltmaya yönelik girişimlerde bulunmasına izin vermek.
4.

Zorunlu hâller dışında, hasar konusu yer veya şeylerde bir değişiklik yapmamak.

5.
Sigortacının isteği üzerine, rizikonun gerçekleşme nedenlerini ayrıntılı şekilde
belirlemeğe, zarar miktarı ile delilleri saptamaya, rücu hakkının kullanılmasına yararlı ve
sigorta ettiren için sağlanması mümkün gerekli bilgi ve belgeleri gecikmeksizin sigortacıya
vermek.
6.
Zararın tahminî miktarını belirtir yazılı bir bildirimi, uygun bir süre içinde
sigortacıya vermek.
7.
Tazminat yükümlüğü ve miktarı ile rücu haklarının saptanması için sigortacının
veya yetkili kıldığı temsilcilerinin sigortalı yer veya şeylerde ve bunlarla ilgili belgeler üzerinde
yapacakları araştırma ve incelemelere izin vermek.
8.
Sigortalı yer veya şeyler üzerinde başkaca sigorta sözleşmeleri varsa bunları
sigortacıya bildirmek.
Genelde bütün sigorta branşları için geçerli olan bu hasar işlemlerini biraz daha detaylı
anlatacak olursak:
TTK’nin 1291. maddesinde, hasar hâlinde gerekli ihbarın sigortacıya yapılması için
sigortalıya beş günlük bir süre vermiştir. Maddenin amir hüküm olması nedeni ile
değiştirilemez. Ancak bu hüküm, sözleşme ile uzatılabilirse de asla kısaltılamaz. TTK’nin
1292. maddesinde yer alan bu beş günlük ihbar süresi, bazı genel şartlarda -örneğin kaskoda ve
yangında olduğu gibi- beş iş günü esasına bağlanarak sigortalı lehine uzatılmıştır.
Yukarıda ikinci maddede yer alan kurtarma ve koruma önlemlerinin alınması ve de
sigortacı tarafından verilecek talimatlara uyulması hükmü ile hasar miktarının artması
önlenmek istenmiştir. Ayrıca bir alttaki hükümle de hasar hâlinde sigortacı veya onun adına
hareket eden kişilere de hasar yerine giderek alınacak önlemlere yardım hakkını vermektedir.
Hiç şüphesiz, hasar yerinde alınacak önlemlerden biri de bekçilerle korumayı sürdürmek
olmalıdır.
Sigortalının hasar nedeni ile uğradığı zararın tahminî miktarını bildiren bir yazıyı uygun
bir süre içinde sigortacıya vermesi hususu, genellikle olumlu karşılanmamakta ve başlangıçta
kargaşa anında belirlenen tahminî miktar sonunda gerçek rakamla uyum sağlayamamaktadır.
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10.3.2. Sigortalının Hasar Vukuundaki Yükümlülüklerini Yerine
Getirmemesinin ve Kasdının Neticeleri
Eğer sigortalı, yukarıda a bendinde belirtilen yükümlülüklerini yani hasardan sonraki
yükümlülüklerini yerine getirmez ve bu nedenle de hasar miktarında bir artış meydana gelirse
sigortacı artan bu zarardan sorumlu olmaz. Ayrıca sigortalı, rizikonun tahakkukuna kasden
sebebiyet verir veya ziya ve hasar miktarını kasıtlı olarak artırıcı fiillerde bulunursa bu takdirde
söz konusu poliçeden doğan tazminat hakkı düşer.

10.4. Hasarın Tespiti
Sigorta sözleşmesi ile sigorta edilmiş şeylerde meydana gelen zararın miktarı yani
teminat altına alınmış bir rizikonun tahakkuku hâlinde oluşan ziya ve hasar uyuşularak tespit
edilir. Söz konusu bu tespit, sigorta şirketlerince bir sigorta eksperi tarafından yapılır. T.C.
Başbakanlık Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu devlet bakanlığı tarafından açılan staj ve
sınavı kazanan eksperler sigorta şirketlerinin mensubu ve memuru olmayıp serbest
çalışmaktadırlar. Eksperlerin konusuna vakıf olarak sigortalı ile sigortacı arasındaki menfaatleri
tarafsızca yerine getirmesi gerekmektedir. Ancak eksperler, bazen hasarın özelliği ve
büyüklüğü karşısında ihtisasları yetmediğinde özel bilgi ve teknik uzmanlığı olan bir
mütehassıs veya uzman bilirkişiden de yararlanıp birlikte çalışabilirler.
Sigorta poliçesi genel ve özel şartlarına göre hasar miktarı; sözü edilen bu eksperler ve
bazen de uzman bilirkişilerce hasarlı sigorta konusu şeyler üzerinden gerekli incelemeler
yapılarak tespit edilir.
Eğer taraflar, yani sigortalı ile sigortacı, eksperlerce belirlenen hasar miktarı konusunda
anlaşamadıkları takdirde, zarar miktarının tayini için isterlerse hakem bilirkişilere gidilmesini
kararlaştırabilirler. O hâlde, uyuşma gerçekleşmediği takdirde izlenebilecek bir diğer yol olarak
tahkim “hakem bilirkişi” yolu seçilerek hasar miktarı tespit edilir. Bütün genel şartlarda yer
alan ve branşın özelliği bakımından birbirinden çok az farkı bulunan tahkim maddesinin önemli
noktaları aşağıda incelenmektedir:
Tahkimde sigortalı veya sigortacı diğer tarafa noter vasıtasıyla göndereceği bir bildiri
ile hasarın miktarı konusunda uyuşma sağlanamadığını bu nedenle konunun tahkim yolu ile
tespit edilmesini istediğini tebliğ eder. Bu tebliğde, kendi hakeminin isim ve adresini bildirir ve
diğer tarafın hakemini bildirmesini ister.
Taraflar isterlerse tek hakem bilirkişi de atayabilirler. Ancak uygulamada bu pek
mümkün olmamaktadır.
Taraf hakem bilirkişileri, ilk toplantı tarihinden itibaren yedi gün içinde bir üçüncü
hakem bilirkişi seçerler ve bunu bir tutanakla tespit ederler. İncelemeler sonucu, taraf hakem
bilirkişileri de anlaşamazlarsa üçüncü hakem bilirkişi devreye girer. Üçüncü hakem bilirkişi,
ancak taraf hakem bilirkişilerin anlaşamadıkları miktarlar içinde kalmak şartıyla ve sadece bu
konularda karar vermeğe yetkilidir. Üçüncü hakem bilirkişi; kararını diğer hakem bilirkişilerin
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kararlarının da yer aldığı tek rapor hâlinde verir. Hakem bilirkişi raporları, sigortalı ve
sigortacıya aynı zamanda tebliğ edilir.
Taraflardan biri, diğer tarafça yapılan tebliğden itibaren on beş gün içinde hakem
bilirkişisini seçmezse yahut taraf hakem bilirkişileri üçüncü hakem bilirkişisinin seçimi
hususunda yedi gün içerisinde anlaşamazlarsa taraf hakem bilirkişisinin veya üçüncü hakem
bilirkişinin taraflardan birinin isteği üzerine hasar yerindeki Ticaret Mahkemesi tarafından
uzman ve tarafsız şahıslar arasından seçileceği hükme bağlanmıştır.
Hakem, bilirkişilere uzmanlıklarının yeterli olmadığı nedeniyle itiraz edilebilir. Ancak
bu itiraz, hakem bilirkişilerin öğrenilmesinden itibaren yedi gün içinde yapılmalıdır.
Hakem bilirkişi ölür, görevden çekilir veya reddedilir ise ayrılan hakem bilirkişinin
yerine yenisi aynı usulle seçilir ve çalışmalara devam edilir.
Hakem bilirkişilerin zarar miktarı hususunda verdikleri karar kesin olup tarafları bağlar.
Ancak, kararın açıkça gerçek durumdan farklı olması hâlinde karara itiraz ve kararın iptali için
raporun tebliğ tarihinden itibaren yedi gün içinde hasar yerindeki ticaret mahkemesine dava
açılabilir.
Hasar tespiti tahkim yolu ile dahi yapılmış olsa sigorta teminatına giren ve girmeyen
rizikolar, sigorta bedeli, değeri, aşkın ve noksan sigorta gibi poliçede mevcut hüküm ve şartlar
aynen devam eder.
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Uygulamalar
1)

Sigortacılıkta hasarın öneminin ve özelliklerinin araştırılması

Rizikonun gerçekleşmesi durumundaki sürecin sigortalı ve sigortacı açısından
araştırılması
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Uygulama Soruları
1) Hasar ve tazminat arasındaki ilişkiyi açıklayınız.
2) Rizikonun gerçekleşmesi durumunda sigorta ettirenin yükümlülükleri nelerdir?
3) Hasar tespit sürecini kısaca açıklayınız.

208

Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Hasarın önemini ve özelliklerini, rizikonun gerçekleşmesi durumunda sigortacı ve
sigorta ettirenin yükümlülüklerini ve hasar tespitini öğrendik.
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Bölüm Soruları
1. "Sigorta bir akittir ki, bununla sigortacı bir prim karşılığında diğer bir kimsenin para
ile ölçülebilen bir menfaatini halele uğratan bir teh¬likenin meydana gelmesi halinde tazminat
vermeyi yahut bir veya bir¬kaç kimsenin hayat müddetleri sebebiyle veya hayatlarında
meydana gelen belli bir takım hadiseler dolayısı ile bir para ödemeyi veya sair edalarda
bulunmayı üzerine alır."
Yukarıdaki cümle Türk Ticaret Kanunu’nun kaçıncı maddesidir? (Zor)
a)

1400

b)

1401

c)

1402

d)

1403

e)

1404

2. Sigortacı bir prim karşılığında diğer bir kimsenin para ile ölçülebilen bir menfaatini
halele uğratan bir tehlikenin meydana gelmesi halinde onu tazminle yükümlü olduğuna göre
sigorta sözleşmeleri ……………….. mukaveleleridir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? (Orta)
a)

Teminat

b)

Prim

c)

Sigorta

d)

Tazminat

e)

Ödeme

3. Aşağıdakilerden hangisi Türk Ticaret Kanunu'nun 5. Kitabında bulunan sigorta
bölümlerinden değildir? (Kolay)
a)

Genel hükümler

b)

Sigorta hukuku

c)

Sigorta primleri

d)

Zirai sigorta

e)

Yangın sigortası
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4. Türk Ticaret Kanunu'nun ……... maddesine göre "Sigortacı sigortalıya her iki tarafın
hak ve borçlarını gösteren bir sigorta poliçesi vermeye mecburdur."
Bu poliçeye …………………………….. onayından geçmiş bir sigorta genel şartının
eklenmesi mecburiyeti vardır, bu husus 7397 sayılı Sigorta Murakabe Kanununun 28. maddesi
ile de düzenlenmiştir.
Yukarıdaki boşluklara sırayla aşağıdakilerden hangileri gelmektedir? (Orta)
a)

1424 – Hazine Müsteşarlığı

b)

1424 – Sosyal Güvenlik Kurumu

c)

1454 – Hazine Müsteşarlığı

d)

1454 – Sosyal Güvenlik Kurumu

e)

1424 – Ekonomi Bakanlığı

5. Hasar tazminatının ödenmesindeki ilk basamak aşağıdakilerden hangisidir? (Kolay)
a)

Tazminat ödenmesi

b)

Prim hesaplanması

c)

Prim alınması

d)

Çekici çağrılması

e)

Hasar ihbarı

Cevaplar
1)b 2)d 3)c 4)a 5)e
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11.TAZMİNAT
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
11. TAZMİNAT
11.1. Tazminat Hesabı
11.2. Tazminatın Ödenmesi
11.3. Hasar ve Tazminat Sonuçları
11.4. Kaza Tespit Tutanağı
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Tazminat hesabı ve ödenmesi nasıl yapılır?
2) Kaza Tespit Tutanağı nedir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği
Tazminat hesabı, tazminatın Tazminat hesabı, tazminatın Öğrendikleri, bilgileri ile
ödenmesi,
hasar
ve ödenmesi,
hasar
ve kendisini geliştirmek
tazminatın sonuçları ile kaza tazminatın sonuçları ile kaza
tespit tutanağı
tespit
tutanağının
öğrenilmesi

215

Anahtar Kavramlar
•

Kaza Tespit Tutanağı
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11. TAZMİNAT
11.1. Tazminatın Hesabı
Sigorta tazminatının hesaplanmasında, sigortalı şeylerin rizikonun gerçekleşmesi
anındaki tazmin kıymetleri esas tutulur. Sigortalı şeylerin tazmin kıymeti sigorta konusu ve
sigorta türü itibarıyla farklılık gösterdiği için bu ana başlık, ilgili bölümüde her sigorta branşı
için ayrı ayrı incelenmeli ve genel şartlarda konuya ait hüküm ona göre değerlendirilmelidir.

111.2. Tazminatın Ödenmesi
Sigortacının sorumluluğu, poliçede yazılı sigorta bedeli ile sınırlıdır. Sigorta bedeli,
rizikonun gerçekleştiği andaki sigorta değerinden eksik olduğu takdirde, aksine sözleşme
olmadıkça, tazminat sigorta bedeli ile sigorta değeri arasındaki orana göre ödenir ki bu husus
yukarıda eksik sigorta bölümünde açıklanmıştır.
Eğer mutabakatlı poliçe, yani tarafların üzerinde anlaşarak sigorta bedelini tespit
ettikleri sigorta sözleşmesi söz konusu ise hasar tespiti sırasında ve tazminat ödenirken sigorta
değerinin ayrıca araştırılması söz konusu olmayıp eksik sigorta yapılmaksızın tazminat
sigortalıya tam olarak ödenir.
Eğer sigorta konusu birden çok sigortacı tarafından teminat altına alınmışsa bu durumda
her şirket payına düşen kısmı öder.
Rizikonun gerçekleşmesi anında, sigorta konusu şeyler üzerinde önceden nakliyat,
inşaat, montaj veya benzeri sigorta poliçeleri ile verilmiş teminat varsa yangın sigortacısının
sorumluluğu diğerlerinden sonra başlar.

11.3. Hasar ve Tazminatın Sonuçları
Sigortacı, ödediği tazminat tutarınca hukuken sigorta ettiren yerine geçer. Bu hüküm
yukarıda sigortanın prensipleri bölümünde de “Hakların Devri - Halefiyet” başlığı altında
açıklanmıştı. TTK’nin 1301. maddesinde bu hüküm “Sigortacı, sigorta bedelini ödedikten sonra
hukuken sigorta ettiren kimse yerine geçer. Sigorta ettiren kimsenin vaki zarardan dolayı
üçüncü şahıslara karşı dava hakkı varsa bu hak, tazmin ettiği bedel nispetinde sigortacıya intikal
eder.” şeklindedir.
Tam hasar hâlinde artık sigorta edilebilecek bir şey kalmadığından sigorta sözleşmesi
de sona erer. Kısmi hasar hâlinde ise, sigorta bedeli ödenen tazminat miktarı kadar azalır.
Sigorta bedelinin eski hâle getirilebilmesi için ilave sigorta bedeline ilişkin primin gün esasına
göre tahsil edilmesi gerekir.
Kısmi hasar hâlinde, sigortalı ve sigortacının sözleşmeyi fesh etme hakkı vardır. Ancak
sigortacının bu hakkını kullanabilmesi için tazminatı ödemeden önce harekete geçmesi gerekir.
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Buraya kadar verilen bilgilerde hasarla ilgili önemli konulara değinildi ve ayrıca her
sigorta branşı için söz konusu olan müşterek hususlar açıklanmaya gayret edildi.

11.4. Kaza Tespit Tutanağı
Yalnız maddi hasarla sonuçlanan trafik kazalarında taraflarca doldurulacak kaza tespit
tutanaklarına ilişkin uygulama, T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı tarafından 28.12.2007
tarihinde 2007/27 sayılı Genelge ile yayınlanmış ve 03.07.2008 tarihinde 2008/20 sayılı
değişiklikler yayınlanmış ve uygulanmaya başlamıştır.
1. 28.12.2007 tarihli ve 2007/27 sayılı Yalnız Maddi Hasarla Sonuçlanan Trafik
Kazalarında Taraflarca Doldurulacak Kaza Tespit Tutanaklarına İlişkin Genelge’nin 7’nci
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir
“Madde 7 - Hak sahipleri, karşı tarafın veya kendi araçlarının kara yolu zorunlu mali
sorumluluk sigortası (trafik sigortası) poliçesini veya kendi araçlarının kasko sigortası
poliçesini düzenleyen sigorta şirketine yukarıdaki madde hükmüne uygun olarak doldurdukları
tutanak ve varsa fotoğraflar ile başvuracaklardır.”
2 - Aynı Genelge’ye aşağıdaki madde, 22. madde olarak eklenmiştir.
22. Türkiye Motorlu Taşıt Bürosu tarafından tedvir ve/veya tasfiye edilen yalnız maddi
hasarla sonuçlanan trafik kazalarında anılan büro da ilgisine göre şirketler ile aynı şartlarda bu
Genelge kapsamında faaliyette bulunur. Türkiye Motorlu Taşıt Bürosu tarafından yapılacak
ödemelere ilişkin olarak anılan büronun tabi olduğu mevzuat hükümleri saklıdır.
3 -Bu Genelge’nin 2. maddesi kapsamında ilgili kurumlarca gerekli işlemler, Türkiye
Motorlu Taşıt Bürosu’nun sisteme 01.08.2008 tarihinde iştirakini temin edecek şekilde
tamamlanır.
BU TUTANAK, YALNIZ MADDİ HASARLA SONUÇLANAN KAZALARDAN
SONRA KAZAYA KARIŞAN DİĞER SÜRÜCÜ VEYA SÜRÜCÜLERLE KAZANIN OLUŞ
ŞEKLİNİN
TUTANAK
İLE
TESPİTİNDE
ANLAŞTIĞINIZ
TAKDİRDE
DOLDURULACAKTIR.
DİKKAT!!! Aşağıdaki durumlarda bu tutanak DOLDURULMAYACAKTIR. Bu
durumlarda 155 veya kaza mahallî Jandarma bölgesiyse 156 numaralı telefondan trafik
zabıtasına haber veriniz.
•
Sürücü belgesiz motorlu araç kullanılıyorsa veya yetersiz sürücü belgesi ile
motorlu araç kullanılıyorsa,
•

Sürücüde yaş küçüklüğü varsa,

•

Sürücüde alkol veya akıl sağlığı şüphesi varsa,
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•

Kazaya karışan araçlardan biri veya daha fazlası kamu kurumlarına ait ise,

•

Kamu kurumlarına ait eşyada zarar meydana gelirse,

•

Trafik kazasında sadece üçüncü kişilere ait eşyalara zarar gelirse,

•
Kazaya karışan araçlardan birinin veya birkaçının trafik sigortası yok ise, (Yurt
dışından gelen araçlar için düzenlenmiş Yeşil Kart/Green Card belgesi de trafik sigortası yerine
geçmektedir.)
•

Trafik kazası ölüm ve/veya yaralanma ile sonuçlanmışsa.

•
Mümkün olan durumlarda araçlar kaza yerinden kaldırılmadan önce farklı
açılardan fooğrafları çekilmelidir.
•
Tutanakların bir sureti, fotoğraflarla beraber, karşı tarafın veya kendi aracınızın
trafik sigortası poliçesini tanzim eden sigorta şirketine veya kasko poliçesinden tazminat talep
edilecekse aracınızın kasko sigortası poliçesini tanzim eden sigorta şirketine ulaştırılmalıdır.
•
İkiden fazla aracın karıştığı trafik kazalarında birden fazla form kullanılabilir.
Bu durumda, her bir form tüm sürücüler tarafından imzalanmalıdır. İmzalar için formun alt
tarafındaki boş alan kullanılabilir.
1 ve 2 numaralı alanlara kazanın tarihi ve yerine ilişkin bilgiler yazılacaktır.
3 numaralı alan, varsa görgü tanıklarının irtibat bilgilerine ayrılmıştır.
4, 5 ve 6 numaralı alanlara sürücüye, araca ve trafik poliçesine ilişkin bilgiler
yazılacaktır.
7 numaralı alanda yer alan kutucuklardan uygun olanı (x) ile işaretleyiniz. Bu alanın
doldurulması zorunlu olmamasına rağmen şirketin olayı kısa sürede değerlendirmesi için
önemlidir.
8 numaralı alan yurt dışından gelen araçlar için düzenlenmiştir ve trafik sigortası yerine
geçen Yeşil Kart/Green Card belgesine sahip araçlar için doldurulacaktır.
9 numaralı alanda, yer alan araç türleri üzerinde aracın ilk darbeyi aldığı yeri
işaretlemeyi unutmayınız
10 numaralı alana, çarpışma yerinin ve anının taslağını mutlaka çiziniz. Taslak üzerinde
cadde ve sokak ismi belirtilmeli, aracın gittiği yön işaretlenmeli, yol çizgileri çizilmelidir.
Araçlar A ve B aracı olarak işaretlenmelidir.
11 numaralı alana sürücüler, kaza ile ilgili görüşlerini yazacaklardır. Sürücü görüşleri
için 11 numaralı alanın yeterli olmadığı durumlarda görüşler, beyaz bir sayfa kullanılarak
tamamlanabilir.
219

11 numaralı alanın açıklamadaki şekilde doldurulmasından sonra, 12 numaralı alanın
sürücüler tarafından imzalanması zorunludur. İmzalanmayan tutanaklar geçersizdir.
Tutanağın doldurulmasında, poliçe ile beraber verilen örnek tutanaklardan veya
www.tsrsb.org.tr ile www.tramer.org.tr adreslerinde yer alan örnek tutanaklardan
yararlanabilirsiniz.
NOT: Burada örnek olarak animasyon için form düzenlenebilir.
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Uygulamalar
1) Tazminatın hesaplanması ve ödenmesi sürecini araştırınız.
2) Bir Kaza Tespit Tutanağı örneği bularak inceleyiniz.
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Uygulama Soruları
1) Tazminat hesabında değerlendirme kriterleri nelerdir?
2) Hasar ve tazminatın sonuçları nelerdir?
3) Kaza Tespit Tutanağı hangi durumlarda doldurulabilir, hangi durumlarda
doldurulamaz?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Tazminatın hesabı ve ödenmesi, hasar ve tazminatın sonuçları ile Kaza Tespit
Tutanağını öğrendik.
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Bölüm Soruları
1. Sigortacının sorumluluğu için aşağıdakilerden hangisi doğrudur? (Kolay)
a)

Sigorta bedeli ile sınırlıdır

b)

Hasar ne kadarsa o kadardır

c)

Acente tarafından belirlenir

d)

Sigortalı tarafından belirlenir

e)

Yıl içinde değişkenlik gösterir

2. Eğer sigorta konusu birden çok sigortacı tarafından teminat altı¬na alınmışsa, bu
durumda tazminatla ilgili hangisi doğrudur? (Orta)
a)

En çok teminatı olan şirket öder

b)

En az teminatı olan şirket öder

c)

Her şirket eşit öder

d)

Her şirket payına düşen kısmı öder

e)

Hangisinin ne kadar ödeyeceğine sigortalı karar verir

3. Rizikonun gerçekleşmesi anında, sigorta konusu şeyler üzerinde önceden nakliyat,
inşaat, montaj veya benzeri sigorta poliçeleri ile ve¬rilmiş teminat varsa, ………………
sigortacısının sorumluluğu diğerlerinden sonra başlar.
Yukarıdaki boşluğa hangisi gelmelidir? (Zor)
a)

Kaza

b)

Sağlık

c)

Yangın

d)

Hayat

e)

Emeklilik
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4. Tam hasar halinde sigorta şirketinin sorumluluğu ile ilgili aşağıdakilerden hangisi
doğrudur? (Orta)
a)

Sözleşmenin devam edip etmeyeceğine sigortalı karar verir

b)

Sözleşmenin devam edip etmeyeceğine sigortacı karar verir

c)

Sözleşmenin devam edip etmeyeceğine Hazine Müsteşarlığı karar verir

d)

Sözleşme devam eder

e)

Sözleşme sona erer

5. Sigorta bedelinin ödenen tazminat miktarı kadar azaldığı hasar türü hangisidir? (Orta)
a)

Tam hasar

b)

Kısmi hasar

c)

Parçalı hasar

d)

Azalan hasar

e)

Böyle bir hasar türü yoktur

Cevaplar
1)a 2)d 3)c 4)e 5)b
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12. REASÜRANS
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
12. REASÜRANS
12.1. Tanımı ve Özelliği
12.2. Reasürans İhtiyacı ve Faydaları
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Reasürans nedir?
2) Reasürans ihtiyacı neden doğmuştur?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği
Reasüransın tanımı, neden Reasüransın tanımı, neden Öğrendikleri, bilgileri ile
ihtiyaç
duyulduğu
ve ihtiyaç
duyulduğu
ve kendisini geliştirmek
faydaları
faydalarının öğrenilmesi
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Anahtar Kavramlar
• Reasürans
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12. REASÜRANS
12.1. Tanımı ve Özelliği
25.6.1927 tarihinde kabul edilen 1160 sayılı Mükerrer Sigorta İnhisarı Hakkındaki
Kanun’da reasürans “mükerrer sigorta” diye tanımlanmaktadır.
Türk Ticaret Kanunu’nun sigorta hukuku ile ilgili beşinci kitabında 1276. maddede
“Mükerrer sigorta inhisarı hakkındaki hükümleri mahfuz kalmak üzere sigortacı, sigorta ettiği
menfaati dilediği şartlarda tekrar sigorta ettirebileceği gibi sigorta ettiren kimse dahi sigorta
primini sigorta ettirebilir.
Mükerrer sigorta, sigortacının sigorta ettirene karşı olan borçlarını iskat etmez ve sigorta
ettiren kimseye, mükerrer sigorta yapan sigortacıya karşı doğrudan doğruya dava hakkı
vermez.” hükmü yer almaktadır.
Yasalarımızda mükerrer sigorta veya reasürans diye ifadesini bulan konunun esası ve
prensipleri genelde sigortanın da temel prensiplerini oluşturur.
Reasürans; sigortacının üzerine aldığı rizikonun başka bir sigortacıya devredilmesi
olayıdır. Bir başka ifade ile sigortacının sorumluluğunun sigortalanması yani sigortanın
sigortasıdır. Diğer bir tanım ise, sigortacının üzerine aldığı rizikonun bir kısmını veya tamamını
diğer bir sigortacıya devretmesidir. Burada rizikoyu devralan bir reasürans şirketi olabileceği
gibi bir sigorta şirketi de olabilmektedir.
Görüleceği gibi, bir reasürans olayının meydana gelmesi için önce bir sigorta
sözleşmesinin mevcut olması ve buradaki sigorta konusu rizikonun bir başka sigortacıya veya
reasüröre devredilmesi gerekli olmaktadır.
Bilindiği gibi, insan hayatı ve de sahip olduğu mal varlığı her zaman için tehlike ile riziko- karşı karşıyadır. Teknolojinin bugünkü gelişmesine karşın tehlikeyi tümü ile ortadan
kaldırmak olanaksızdır. Aksine eski yıllara oranla daha büyük rizikolar ortaya çıkmakta, dün
klasik diye bilinen rizikolar bugün için yerlerini katastrofik tehlikelere bırakmaktadırlar ve yine
dünkü sigortalı değerlerin bugünkü rakamlarla ifadesi de çok büyük meblağlara ulaşmaktadır.
Köprüler, barajlar, iş hanları, büyük tatil köyleri, denizde filolar, hava filoları gibi çok
büyük sigorta bedelli rizikolar için poliçede sıfırlar için yer kalmamaktadır. Peki, nasıl oluyor
da tek bir sigorta şirketi bu büyük rizikoların tümünü üstleniyor? Nasıl oluyor da bir tek sigorta
şirketi hava yollarının veya deniz yollarının tankerlerinin tümünü sigorta edebiliyor.
Bütün bu katrilyonluk rizikolara karşı sermaye, ihtiyat ve de öz varlıkları mahdut olan
sigorta şirketleri nasıl oluyor da teminat verip tüm sorumluluğu üzerlerine alabiliyorlar. İşte bu
işin, yöntemin adına, bu kurala reasürans deniyor. Sigortacılığın bütün branşları itibarıyla
karşılaşılan büyük rizikoların bir tek sigortacının kendi bünyesinde tutulabilmesi olanaksızdır.
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Alınan prime rağmen 3-4 çok büyük hasar şirketin batmasını sağlar. Bu nedenle de rizikoyu
kabul eden sigortacı, bunun bir bölümünü reasürans yolu ile başka sigortacılara devrederler.
Reasürans, sigorta şirketi (poliçeyi kesen) ile reasürör arasında yapılan bir hukuki
anlaşmadır. Taraflara borç yükler. Reasürans anlaşmasına göre sigorta sözleşmesi -poliçekesen şirket (sedan şirket) üstlendiği rizikonun muayyen bir kısmını reasüröre devretmeği
reasürör de sedan şirketin devrettiği o rizikoyu kabul etmeyi taahhüt eder. O hâlde reasüransın
ilk koşulu, öncelikle paylaşılabilecek bir riziko yani bir sigorta akdinin bulunması gereğidir.
Reasürör, ancak o poliçe ile taahhüt edilmiş bulunan rizikoya iştirak etmektedir. Bu iştirakle
reasürör ve sigortacı arasındaki münasebet başlamış oluyor. Ancak bu münasebette sigortalı ile
reasürörün hiçbir ilgileri bulunmamakta, sigortacının sorumluluğu yalnızca sigortalıya karşı
devam etmektedir. Aynı şekilde reasürörün sorumluluğu da sadece sigorta şirketine karşıdır.
Özetlemek gerekirse sigorta mukavelesi sigortalı ile sigortacı arasında ve reasürans mukavelesi
de sigortacı ile reasürör arasında tanzim edildiklerinden burada reasürörle sigortalı arasında bir
akit mevcut değildir.
O hâlde sigortalının devir yani reasürans anlaşması ile hiçbir ilgisi bulunmamaktadır.
Kitabımızın başında yer alan sigortanın temel prensipleri, reasürans anlaşmaları için de
geçerlidir. Örneğin, “Sigortalanabilir Menfaat Prensibi” sigorta poliçesine hayat verdiği gibi
onsuz reasürans mukavelesi de yapılamaz. Aynı şekilde “Azami Hüsnüniyet” ve “Tazminat
Prensipleri” reasürans anlaşmalarında da karşılaştığımız temel sigorta prensipleri
olmaktadırlar.

12.2. Reasürans İhtiyacı ve Faydaları
Yukarıda reasüransın tanımı yapılarak bunun sigorta akdinden ayrıldığı izah edilmeye
çalışıldı. Şimdi ise sigorta şirketlerinin neden reasüransa ihtiyaç duyduklarını biraz daha
etraflıca görelim:
Reasürans kolaylığı olmasaydı sigorta şirketlerinin üstlendikleri rizikoların sigorta
bedeli genelde çok düşük olurdu. Çünkü her şirket, ancak kendi öz kaynaklarını dikkate alarak
teminat verir ve bütün rizikoları kendi imkânları ile karşılamağa mecbur olurdu. Bu nedenle
reasürans, şirketlerin kapasitelerini arttırıcı bir fonksiyon yüklenmektedir.
Reasüransın sigorta şirketine sağladığı bir başka fayda da hasarların menfi tesirlerini
dağıtmak ve onu reasürörlerle paylaşabilmekdir.
Sigorta şirketi, verdiği reasüransa karşılık aldığı iş ile dengeli bir portföy sağlayabilir.
Karşılıklı iş alışverişine (reciprocity) dayalı bir reasürans münasebetiyle de rizikoları dağıtmak
mümkündür.
Reasüransın sigortacıya sağladığı faydalardan biri de mali destek olabilme durumudur.
Zira reasürans anlaşması sayesinde sigorta şirketi reasüransa tekabül eden hasar payını aldığı
gibi bir de verdiği iş nedeni ile reasürans komisyonu almak suretiyle mali gelir sağlar.
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Reasüransın bir başka faydası da muayyen bir bölge veya iş nevine girebilmek
bakımından karşımıza çıkmaktadır.
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Uygulamalar
1) Reasürans kavramının araştırılması
2) Sigorta şirketlerinin neden reasüransa ihtiyaç duyduğunun araştırılması
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Uygulama Soruları
1) Reasürans nedir?
2) Reasüransa ihtiyaç duyulmasının başlıca sebepleri nelerdir?
3) Reasüransın faydaları nelerdir?

235

Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Reasüransın ne olduğunu, neden ihtiyaç duyulduğunu ve faydalarını öğrendik.
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Bölüm Soruları
1. Bir sigorta ortaklığının, sigorta ettiği miktarın bir bölümünü, ilerde doğabilecek bir
zarara karşı, başka bir sigorta ortaklığına yeniden sigorta ettirmesi işine ne ad verilir? (Kolay)
a)

Sigorta

b)

Reasürans

c)

Poliçe

d)

Sedan

e)

Trete

2. Bir reasürans olayının meydana gelmesi için önce bir sigorta sözleşmesinin
……………… gerekir.
Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? (Kolay)
a)

Mevcut olması

b)

Bitmiş olması

c)

Mevcut olmaması

d)

Yenilenmiş olması

e)

Zeyil kesilmiş olması

3. Reasürans işinde uzmanlaşan şirketlere ve bu şirketlerde çalışan reasürans konusunda
uzman kişilere ne denir? (Kolay)
a)

Sigortacı

b)

Çifte sigortacı

c)

Reasürör

d)

Sedan

e)

Sigortalı
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4. Sigortalıya karşı üstlendiği sigortanın bir kısmını veya tamamını reasürans yoluyla
devreden şirkete ne ad verilir? (Orta)
a)

Sigortacı

b)

Çifte sigortacı

c)

Reasürör

d)

Sedan

e)

Sigortalı

5. 25.6.1927 tarihinde kabul edilen 1160 sayılı "……………. Sigorta İnhisarı
Hakkındaki Kanunu”nda reasürans "…………….. sigorta" diye ta¬nımlanmaktadır.
Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? (Zor)
a)

Aşkın

b)

Eksik

c)

Çifte

d)

Tekrarlı

e)

Mükerrer

Cevaplar
1)b 2)a 3)c 4)d 5)e
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13. REASÜRANS II
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
13. REASÜRANS II
13.1. Reasürans Metotları
13.1.1. İhtiyari Reasürans (Fakültatif Reasürans)
13.1.1.1. Faydaları
13.1.1.2. Mahsurları
13.1.2. Otomatik Reasürans Anlaşmaları -Trete Reasürans13.1.3. Kot-Par Reasüransı
13.1.4. Eksedan Reasüransı
13.1.5. Açık Teminat-Open Cover13.1.6. Bölüşmeli-Otomatik Reasürans Anlaşmalarının Ortak Hükümleri
13.1.6.1. Giriş Maddesi
13.1.6.2. Sorumluluğun Başlaması
13.1.6.3. Anlaşmanın Kapsamı ve Coğrafi Bölge
13.1.6.4. Reasürörün Sorumluluğu
13.1.6.5. Sigorta Koşullarının Değişmesi
13.1.6.6. Kayıtların Kontrolü
13.1.6.7. Hata ve Unutma
13.1.6.8. Reasürans Priminin Hesabı
13.1.6.9. Reasürans Komisyonu
13.1.6.10. Kâr Komisyonu
13.1.6.11. Hasar Ödemeleri
13.1.6.12. Kader Birliği Prensibi “Follow The Fortunes”
13.1.6. 13. Reasürans anlaşmasının Sona Ermesi ve Neticeleri
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Reasürans metotları nelerdir?
2) Reasürans metotlarının özellikleri, avantaj ve dezavantajları nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği
Reasürans
metotları
ve Reasürans
metotları
ve Öğrendikleri, bilgileri ile
reasüransla ilgili kavramlar
reasüransla ilgili kavramların kendisini geliştirmek
öğrenilmesi
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Anahtar Kavramlar
•

İhtiyari Reasürans

•

Trete

•

Kot-par

•

Eksedan

•

Açık Teminat

•

Reasürör

•

Sedan

• Kader Birliği
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13. REASÜRANS II
13.1. Reasürans Metotları
13.1.1. İhtiyari Reasürans (Fakültatif Reasürans)
Trete reasüransı konusundaki gelişmelere karşın ihtiyari reasürans, hâlâ terk edilmeyen
ve mahsurlarına rağmen piyasada geniş ölçüde kullanılan bir metottur. Aşağıdaki hususlar da
dikkat çeker.

13.1.1.1. Faydaları
a.

Hasar durumunun fazla olma ihtimaline karşılık trete reasüransının balansını

bozmak istemeyen sigortacı bu yolu kullanır.
b.

Eğer riziko, sigorta şirketinin mevcut tretelerinin kapsamı dışında kalırsa ihtiyari

reasüransa başvurulur. (Sigorta bedeli trete limitini aşarsa)
c.

Rizikonun özelliği ve bilinmezliği itibarıyla sedan şirket basiretli hareket ederek

trete kârlılığını azaltmamak ve komisyonunu düşürmemek için ihtiyari reasürans isteyebilir.
d.

İhtiyari reasürans yolu ile başka şirketlerinde işlerinden almak suretiyle sigorta

şirketi iş kapasitesini arttırır.

13.1.1.2. Mahsurları
a.

Beher rizikonun ihtiyari reasüransı için reasürörlerle her defasında ayrı ayrı

müzakere etmek gerekir ki bu da çok zaman kaybına neden olur.
b.

Müzakere ve zaman alışı nedeniyle ihtiyari reasürans çok masraflı olmaktadır.

Ayrıca komisyon nispeti de trete reasüransına göre çok düşük olur ve kâr komisyonu
uygulanmaz.
c.

En büyük mahsur ise sedan şirketin ihtiyari reasürans ihtiyacını görememesi

veya farkına varamayarak atlamasıdır.

13.1.2. Otomatik Reasürans Anlaşmaları (Trete Reasüransı)
Otomatik reasürans mukavelelerine, bölüşmeli otomatik mukavelesi de denmektedir.
İhtiyari reasüransdaki ihtiyarilik, yani reasürörün kabul edip etmemekteki serbestîsi burada
mevcut değildir. Trete reasüransı, hem sedan hem de reasürör için yükümlülükler taşımaktadır.
Örneğin; sedan şirket trete anlaşmasına göre reasüröre hissesini göndermek reasürörde bunu
kabul etmek mecburiyetindedir. Ve yine burada ihtiyarideki gibi beher riziko itibarıyla
incelemek mümkün olmamakta, trete şartlarına uygun tüm işlerin kabulü gerekmektedir. Şimdi
de bölüşmeli otomatik reasürans mukavelelerinin türlerinden kısaca bahsedelim.
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13.1.3. Kot-Par Reasüransı
Sedan ile reasürörün gerçek anlamda iş ortaklığını gösteren en basit trete reasüransıdır.
Sedan şirketinin kestiği her poliçenin önceden tespit edilmiş bir oranı, yüzdeyi reasüröre
devretmesi bu tretenin en önemli özelliğidir. Sedan, mutabık kalınmış bu yüzdeyi aynen
reasürörüne göndermek ve reasürörde bunu aynen kabul etmek zorundadır. Bu nedenle de
hiçbir rizikodan herhangi bir ayrım söz konusu değildir. Böylece, sedanın neticeleri otomatik
olarak reasürör tarafından da aynen paylaşılmış olur.
Kot-par tretesinin hesap tarzı çok basittir. Burada her riziko için ayrı ayrı saklama payı
söz konusu değildir. Alınan tüm işlerin %10, %20 veya %30’u anlaşmaya göre otomatikman
reasüröre devredilir.
Bu tretede gerçek bir iş ortaklığı söz konusudur. Sedan ve reasürörler rizikoları hisseleri
nispetinde bölüşürler. Yukarıda da değinildiği gibi bu tretelerin en büyük özelliği basitliğidir.
Aşağıya çıkarılan hususlar bu tretenin özelliklerini göstermektedir:
-

Yeni ve anlaşılmamış veya bilinmeyen işlerde kullanılır.

-

Mevcut reasürans metotlarının kullanılması güçleşir ise bu takdirde kâr-

zarar ortak ilkesinden hareketle kot- par tretesi kullanılır.
-

Reasüröre de, sedana da açık ve net bir hesap kolaylığı sağlar.

-

Reasürör için garantili bir prim alımanı sağlar.

-

Komisyon eksedana oranla daha fazladır.

-

Kot-par tretesinde prim ve hasar aynı nisbette paylaşılır.

13.1.4. Eksedan Reasüransı
En yaygın bir bölüşmeli otomatik trete metodudur. Burada da sorumluluğun
bölüşülmesi söz konusudur. Ancak kot-parda olduğu gibi reasürörün her bir rizikoya iştiraki
gerekmez. Reasürörün istisnasız her bir rizikoya iştiraki yerine, sedan şirketin konservasyonuna
yani kendi üzerinde tuttuğu kısmı aşan miktarların devri esastır. Sedan şirket mali gücüne ve
teknik anlayışına göre saklama paylarını - konservasyon- tespit eder. Belirlenen bu saklama
paylarından fazlasını da reasürörlere devreder. O hâlde, eksedan anlaşmasında ancak
konservasyonu aşan rizikoların dağılımı söz konusudur. Ve diğer bir değişle konservasyona
kadar olan rizikoların reasüröre devri söz konusu değildir. Her bir poliçeden reasüröre pay
ayırma yöntemi olan kot-par tretesi, burada yerini sedan şirketin konservasyonu aşması hâline
bırakmaktadır. Sedan şirket; ancak önceden saptanan konservasyonları aşan rizikoları reasüröre
devretmektedir.
Sedan şirketin üzerinde tuttuğu miktara, saklama payına, dilim plen denir. Bir eksedan
tretesinin kapasitesi de şirketin tuttuğu konservasyonun katları ile değerlendirilir. Örneğin,
saklama payı 500.000 TL ve dilim adedi de 20 ise trete kapasitesi 10.000.000 TL demektir.
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Bilindiği gibi rizikoların hasara maruz kalabilirliğine göre dereceleri de hafif, orta veya
ağır riziko grupları diye ifade edilir ve bu nedenle de eksedan tretelerinde değişik miktarları
içeren saklama payları bulunur. Sedan şirket, bu dilimleri -plenleri- kendi teknik anlayışına
paralel olarak saptar. En az hasar ihtimali bulunan rizikoların saklama payı da en düşük olarak
tespit edilir. Bazı tretelerde konservasyonun azami ve asgari olarak tespit edildiğini
görmekteyiz. O takdirde sedan şirket, riziko ile ilgili saklama payını bu iki miktar arasından
seçmek mecburiyetindedir.
Eksedan tretesine iştirak eden reasürörler, saklama payı esasına göre yani plen adedine
göre hisse alabilirler. Buna göre reasürörler 2 veya 4 veya 5,5 dilim almış olurlar ve
sorumlulukları aldıkları dilimler kadar olur. Bir de yüzdelikli katılma payı vardır ki burada
reasürör % 20 veya % 35 olarak hisse alır.
Örneğin, 20 dilimli bir eksedan tretesinde reasürörün hissesi de tüm dilimler üzerinden
yüzde olarak saptanır.
Sözü edilen plenler; ya sigorta bedeli esasına ya da muhtemel azami hasar esasına göre
tespit edilir. Eğer saklama payının tespitinde muhtemel azami hasar esası söz konusu ise bu
takdirde eksedan tretesine devredilecek azami miktar belli demektir. Konservasyonların sigorta
bedeline göre saptanması hâlinde ise sigorta bedeli, poliçenin üzerindeki meblağdır.
Kot-par tretesinin basitliğine karşın eksedan biraz daha karışık ve masraflıdır. Her bir
riziko için konservasyonun saptanması, trete hissesinin ve prim nispetinin hesaplanması hem
zaman alır hem de fazla personeli gerektirir. Reasürör bakımından mahsur ise reasürörün
rizikoyu seçme şansının bulunmamasıdır. Sedanın iyi rizikonun daha yüksek, kötü rizikodan
daha düşük saklama payı tutması; reasürörün de iyi rizikodan az kötü rizikodan çok pay
almasını sağlar. Sedan şirket iyi rizikodan daha çok saklama payı tuttuğundan onun kârı da daha
çok olabilir.

13.1.5. Açık Teminat (Open Cover)
Bu anlaşmada sedan şirket için reasürans devri ihtiyari olduğu hâlde reasürör için bunu
kabul zorunluluğu vardır. O hâlde bu reasürans metodunda bir yandan ihtiyarilik - sedan içindiğer yandan mecburilik -reasürör için- mevcuttur. Bu nedenle bu başlığın ihtiyari mi, yoksa
bölüşmeli yani otomatik reasürans mukavelesi mi olduğu açıklık kazanmamıştır. Anlaşıldığı
kadarıyla ihtiyarilik vasfı sedan için arzu edilmesine karşın reasürör için hiç de arzu edilen bir
anlaşma değildir. Zira sedan çok rizikolu ve bilinmeyen rizikoları bu tretesine atmak
istediğinden neticeler de genelde reasürörün aleyhine olmaktadır. Ayrıca bu trete nevinde,
önceden prim hacmini tahmin etmek pek mümkün olmadığı gibi, muvazeneli bir portföy
oluşturmak da olanaksızdır. Günümüzde bu trete nevinin.artık pek uygulama alanı yoktur.
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13.1.6. Bölüşmeli - Otomatik - Reasürans Anlaşmalarının Ortak
Hükümleri
Bölüşmeli bir reasürans anlaşmasında bulunabilecek bazı hükümler aşağıda
incelenmektedir. Ancak bu hükümlerin trete nevine göre değiştiğini hatırdan çıkarmamak
gerekir. Buna rağmen yine de hepsinin asgari müşterekleri bulunmaktadır.

13.1.6.1. Giriş Maddesi
Bu maddede sedan ile reasürörün adları ve adresler açık olarak yazılır. Tıpkı her sigorta
sözleşmesinde yer alan sigortalı ve sigortacının isim ve adreslerinin yerini burada da sedan ve
reasürör olarak görmekteyiz.

13.1.6.2. Sorumluluğun Başlaması
Tretedeki en önemli maddelerden biridir. Burada sedan şirketin sorumluluğunu aynen
reasürör de paylaşmakta, yani ikisinin de sorumluluğu aynı anda başlamaktadır. Bu hükmün
önemi, özellikle hasar anında ortaya çıkmaktadır. Şöyle ki sedanın kestiği poliçe, en kısa
zamanda hasarlansa ve reasürörün bundan hiç haberi olmasa dahi sorumluluğu başladığı için
hasara o da iştirak eder. Örneğin, sedan şirket reasüröre prim devrini yaparken bir yandan da
hasar borcunu bildirebilir. İncelemekte olduğumuz bu madde, eski tretelere oranla yeni
başlamış tretelerde daha çok önem kazanmaktadır. Burada treteye yeni giren reasürörün
sorumluluğunun ne zaman başlayacağının tarih olarak belirtilmesi gerekir. Ayrıca iptal edilmiş
bir trete yerine yeni bir reasürörle ayrı bir anlaşma yapılmışsa burada da yine yeni reasürörün
sorumluluğunun ne zaman başlayacağının açıkça ifade edilmesi lazımdır.
Genellikle nakliyet tretelerinde iptal söz konusu ise iptal edilmiş trete reasürörünün
sorumluluğu sigortanın süresi sona erinceye kadar devam eder. Çünkü nakliyatın kısa süreli
olması veya bir defaya mahsus bir sevkiyatı kapsaması nedeni ile primin tümü eski treteye
devredilmiş demektir. Bu husus, uçak sigortalarında da söz konusu olmaktadır. Ayrıca yangın
tretelerinde, yeni reasürörlerin henüz ödenmemiş hasarlara “muallak hasar” iştiraki öngörebilir.
Ancak burada reasüre primden de pay vermek gerekir.

13.1.6.3. Anlaşmanın Kapsamı ve Coğrafi Bölge
Bölüşmeli otomatik reasürans anlaşmalarından kot-par tretelerinde, sedan şirketinin
tanzim ettiği her poliçenin reasüröre devredileceği yolunda hüküm bulunmaktadır. Aynı şekilde
eksedan tretelerinde de sedanın saklama payını aşan rizikoların yine reasüröre devredileceği
belirtilmektedir. Bölüşmeli anlaşmalara göre bu hükümler otomatik olarak işlemektedirler.
Bu nedenle trete kapsamına giren branşları ve bunların özelliklerini belirtmek
zorunludur. Bilindiği gibi, bazen bir trete sadece bir branşı, bazen de değişik sigorta branşlarını
kapsar. Örneğin; bir nakliyat tretesi, branşın özelliği icabı, emtea, kıymet, navlun veya tekne
sigortalarının bir kısmını mı, yoksa tümünü mü kapsıyor açıkça belirtilmelidir. Eğer sözü edilen
nakliyat tretesi tekne yapım sigortalarını da kapsıyorsa, bu takdirde tretede bu husus da açıkça
belirtilmeli ve konservasyon tabloları da ayrı ayrı tespit edilmelidir ve yine kapsam maddesi ile
ilgili olarak hangi rizikoların teminata girdiğinin hangilerinin kapsam dışı tutulduğunun
belirtilmesi gerekmektedir.
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Kapsama giren ve girmeyen rizikoların saptanmasından sonra önemli olan bir başka
hüküm ise tretenin coğrafi bölgesinin tarifidir. Bilindiği gibi reasürör, sedan şirketin hangi
bölgeler itibarıyla çalıştığını bilmek zorundadır. Ülkemiz tretelerinde bu madde, genelde
“Türkiye, Kıbrıs ve dışarıdaki Türk menfaatleri” şeklinde ifade edilmektedir. Sedan şirketin
kendi ülkesi dışında hiçbir yabancı iş yapmaması hâlinde, tretenin coğrafi kapsamı hiç sorun
yaratmaz. Bazı ülkelerde bilindiği gibi yasa gereği, sigorta şirketleri reasüransın bir bölümünü
devlet reasürans şirketine vermek zorundadırlar. Bu husus, gelişmekte olan ülkelerin çoğunda
görülmektedir. Bunun gibi tahditler olmasa bile ülke bazında ayırım yapmakta yine fayda
vardır. Zira her ülkenin yasal prosedürü ve rizikoların özelliği birbirine hiç uymamaktadır.

13.1.6.4. Reasürörün Sorumluluğu
Her tretede reasürörün üstleneceği sorumluluk mutlak olarak tarif edilip belirtilmelidir.
Bu sorumluluk; kot-par tretelerinde tretenin kapsamına giren ve sedan şirket tarafından kesilen
her poliçenin muayyen bir yüzdesinin reasürör tarafından otomatik olarak kabulü tarzında
belirlenmiştir. Ancak buna rağmen yine de tretede çok büyük meblağlara ulaşmayı önlemek
bakımından taraflar arasında rizikolar için azami bir limit tespit edilmektedir.
Kot-para oranla eksedan treteler daha bir değişiklik göstermektedir. Şöyle ki;
•

Tretenin kapsamına giren beher riziko itibarıyla sedanın konservasyonunu aşan

kısmın reasüröre devredilmesi,
•

Reasürör tarafından kabul edilecek “beher riziko” tabirinin izahı ve de parasal

bir limitle tespiti,
•

Sedan şirketin beher riziko itibariyle konservasyonunu nasıl saptayacağı.

Genelde eksedan tretelerinde birden çok reasürör bulunmakta ve sedanın
konservasyonuna eşit dilimleri aralarında bölüşmektedirler. Bunun için de mutlak olarak
sedanın konservasyon tablolarının reasürör tarafından bilinmesi gerekmektedir. Ülkemizdeki
uygulamalar bakımından sigorta şirketleri, yılbaşından önce bütün sigorta branşları itibarıyla
tespit ettikleri konservasyonlarını Sigorta Mürakebe Kurulu ile hazineye bildirmek
zorundadırlar. Dolayısıyla onaylanmış olan bu tabloları reasürörlerine de verirler ve tretelerine
eklerler.

13.1.6.5. Sigorta Koşullarının Değişmesi
Reasürörler, yeni bir trete için görüşme yaparken sedan şirketin iş kabul politikasını,
sigorta nevilerini ve yine ülkenin yasal koşullarını bilmek zorundadırlar. Yukarıda izah edildiği
üzere sedan şirketin konservasyon tablolarını da öğrenmelidir.
Bunun yanında trete yürürlükte iken iş kabul politikasında herhangi bir değişiklik olursa
veya şirketin saklama paylarında değişiklik söz konusu ise bu hususları da reasürörlere
bildirmek zorunluluğu vardır. Bu nedenle de tretelere bu hususları açıklayıcı metinler
konmaktadır. Eğer sedanın ülkesinde siyasi veya sosyal, ekonomik değişiklik olursa veya ilgili
yasalarda değişiklik yapılırsa bütün bunların reasürörler tarafından bilinmesi gerekir. Örneğin;
sigorta konularından bazıları zorunlu hâle sokulabilir veya mevcut inhisar kaldırılabilir. Bu ve
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benzer değişiklikler, treteleri etkiler. Gerek görülürse trete koşullarının da yeniden gözden
geçirilmesinde yarar vardır.

13.1.6.6. Kayıtların Kontrolü
Bordro sisteminin ortadan kalkması nedeniyle bugünkü uygulamalarda sedanın sahip
olduğu bilgilere reasürans şirketleri sahip değildir.
Hasar hâlinde bile reasürör, sanki gözü kapalı imiş gibi hareket etmekte ve sedanı takip
etmek durumunda kalmaktadır. Ancak reasürans anlaşmalarına, reasürörün sedanın kayıtlarını
kontrol edeceği kaydı konmaktadır. Fakat uygulamada bu hususa hiç rastlanılmamaktadır.
Tıpkı sigortada olduğu gibi reasüransta da güven esastır. Nazari olarak kayıtlarla ilgili kontrol,
makul bir zaman içerisinde ve önceden haber vermek koşulu ile yapılmalıdır.

13.1.6.7. Hata ve Unutma
Tecrübeler göstermektedir ki bütün dikkatlere rağmen hata ve unutma insan yaşamının
ayrılmaz parçasıdır. Trete ile ilgili bu hüküm, sedanın yapabileceği ihmal veya hatanın
düzeltilerek reasüröre bildirilmesini gerektirmektedir. Doğal olarak bu madde, reasürör için de
geçerli olmaktadır. Hiç şüphesiz bu hüküm, sedana hiçbir surette hata yapma hakkı vermez.
Sedan, reasüröre sesyonu yanlış bildirebilir veya konservasyonunu yanlış hesap
edebilir. Bu arada hasar da meydana gelmiş olabilir. Bu ve benzeri nedenlerle hata ve unutma
maddesi, her reasürans anlaşmasında yer alan önemli bir hükümdür.

13.1.6.8. Reasürans Priminin Hesabı
Reasürans anlaşmalarında, reasürans priminin nasıl hesap edileceği belirtilmelidir.
Primin hesabında vergi durumu söz konusu ise bunun da anlaşmada yer alması gerekmektedir.

13.1.6.9. Reasürans Komisyonu
Trete metinlerinde yer alması gereken bir başka madde de reasürans komisyonudur. Bu
komisyon, bazen flat komisyon olduğu gibi bazen de scale esasına göre de tespit
edilebilmektedir. Hangi yönteme karar verilmiş ise bunun hesap tarzı, trete metninde açıkça
belirtilmelidir. Bilindiği gibi, komisyonun nispeti sigorta branşına ve de rizikonun özelliğine
göre değişmektedir. Reasürans komisyonu sedanın reasüröre devrettiği prim üzerinden
alınmaktadır.
Reasüröre devredilen işler ne ölçüde kârlı olursa komisyon da o oranda yüksek olur.
Örneğin; bir tretede scale yani eşel komisyon için;
•

Hasarların yüzdesi % 52 oranlı veya daha fazla olursa % 42 komisyon,

•

Hasarların yüzdesi % 34 veya daha fazla olursa % 54 komisyon gibi

alt ve üst limit saptanarak bunların araları da doldurulabilir. Tretelerde bir de geçici
komisyon uygulaması kaydı vardır. Bilindiği gibi hasar oranı, ancak hesapların 31 Aralık’ta
kapanmasından sonra belirlenmektedir. Bu yüzden de yıl içinde komisyon saptanması için bu
geçici oran kullanılmakta ve sene sonunda da ortaya çıkan hasar oranına göre düzeltme
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yapılmaktadır. Buna göre yani kesin hasar oranı belli olunca ya ek komisyon ödenir ya da
reasüröre komisyon iadesi yapılır.

13.1.6.10. Kâr Komisyonu
Reasürör, anlaşma kapsamına giren reasüranslardan elde ettiği kâr üzerinden sedan
şirkete tretede belirtilen nispette bir kâr ödemek durumundadır. Bu komisyonun tahakkuk
etmesi için sedanın reasüröre kârlı işler devretmesi ve sonunda reasürörün de bu işlerden kâr
etmesi gerekmektedir. Sedan ve reasürör tretede kâr komisyonununu belirlerler. Buna göre
aşağıdaki şıklarından biri tretede belirtilir:
-

Fiks bir kâr komisyonu yüzdesi,

-

Eşel bir kâr komisyonu,

-

Muayyen yıl ortalama esası ile kâr komisyonu

13.1.6.11. Hasar Ödemeleri
Reasürans anlaşmalarındaki önemli hükümlerden biri de hasar ödemelerine ilişkin
maddedir. Bu maddeye göre sedan şirket, hasarlara ait bütün işlemleri yapmaya, hasarları
saptamaya, ödemeye, uyuşmazlık varsa bunu sulh, tahkim veya dava yoluyla halle yetkilidir.
Reasürör, sedan şirketin bu yolda alacağı her türlü karara uyar. Ancak hasarın miktarı çok
büyük olur ve özellik arz eder veya sedan şirketin kapasite ve teknik anlayışını çok aşarsa bu
takdirde reasürör sedana yardımcı olabilir.
Hasar ödemeleri ile ilgili bir başka husus da peşin hasar ödemeleridir. Buna göre
herhangi bir hasarda reasürörün hissesi anlaşmada belirtilen peşin hasar limitine ulaşırsa sedan,
reasürörden hasar payının peşin olarak ödenmesini isteyebilir. Teknik olarak hasar
ödemelerinde sedanın yetkisi esastır ve reasürör sedanı takip etmek zorundadır. Ayrıca teminat
dışı kalan bir hasarın sedan tarafından lütuf olarak “ex-gratia” ödenmesi uygun görülürse
reasürör buna da iştirak eder. Ancak bu lütuf ödemesi için lider reasüröre bilgi vermek ve onun
da görüşünü almak gerekir. Hasar ödemelerinin sedanın tamamen takdirine bırakılmış olmasına
rağmen tretelerde yine “Hasar İş Birliği” veya “Hasarların Kontrolü” başlıklarını taşıyan
klozlara rastlanmaktadır.
Hasarla ilgili bir başka nokta da sedan şirketin sovtajdan hissesi nispetinde reasüröre
iade etmesi hususudur.

13.1.6.12. Kader Birliği Prensibi (Follow the Fortunes)
Yukarıda da değinildiği gibi bundan maksat; reasürörün sedanı takip etmesi hususudur.
Kader birliği prensibi; trete münasebetlerinde reasürörün sedan tarafından alınan kararlara
uyacağı kendi görüşü alınmasa bile neticesine katlanmasına gerekeceği anlamına gelmektedir.
Ancak yine de sedanın bazı önemli konularda ve ex-gratia ödemelerinde bu prensibin dışına
çıkılarak lider reasürörün görüşünü almakta yarar vardır.
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13.1.6.13. Reasürans Anlaşmasının Sona Ermesi ve Neticeleri
Uygulamada genellikle bölüşmeli otomatik reasürans anlaşmaları 12 aylık bir süre için
akdedilir ve bu süre 1 Ocak’tan başlayarak 31 Aralık sonuna kadar devam eder. Tretelerde
saptanmış bu süre içinde verilen ve yenilenen poliçeler treteye girer. Bu süre sonunda taraflar,
tretenin devamını arzu etmiyorlarsa yazılı olarak birbirlerine durumu bildirirler ki bu husus şart
olarak trete metninde yer alır. Aksi takdirde treteler, otomatik olarak yenilenerek devam eder.
Buna rağmen aşağıdaki konularda süre beklemeden de anlaşma sona erer:
•

Ödenmiş sermayenin bir kısmının veya tamamının kaybolması,

•

Kendi rızası ile veya mecburi olarak tasviyeye tabi olması,

•

Başka bir şirket veya kurumla birleşmesi veya bunlardan birinin kontrolü altına

girmesi,
•

Borcunu ödeyemez duruma gelmesi.

Bu hususlar, taraflardan ikisi yani hem sedan hem de reasürör için geçerlidir. Bunların
dışında bir de otomatik sona eriş söz konusudur ki o da harp hâlidir. Harbin çıkması hâlinde
trete otomatik olarak sona erer.
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Uygulamalar
1) Başlıca reasürans metotlarının araştırılması
2) Hangi reasürans metodunun hangi durumlarda avantajlı olduğunun araştırılması
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Uygulama Soruları
1) İhtiyari reasürans ile trete reasüransın farkları nelerdir?
2) Bölüşmeli reasürans nedir?
3) Kader Birliği Prensibini açıklayınız.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Reasürans metotlarını, metotların avantaj ve dezavantajlarını ve reasüransla ilgili diğer
kavramları öğrendik.

254

Bölüm Soruları
1. Sigorta şirketlerinin seçtikleri riskleri, risk bazında reasüröre devretmesi hangi
reasürans metodudur? (Orta)
a)

Kot-par

b)

Eksedan

c)

Açık Teminat

d)

İhtiyari

e)

Otomatik

2. Başlangıçta saptanan koşullar çerçevesinde reasürörün sedana belirli bir süre için
otomatik teminat sağladığı, trete reasüransı adı da verilen reasürans metodu aşağıdakilerden
hangisidir? (Kolay)
a)

Kot-par

b)

Eksedan

c)

Açık Teminat

d)

İhtiyari

e)

Otomatik

3. Reasüröre, her poliçeden, önceden saptanmış belirli bir limit dahilinde ve sabit bir
orana göre devir yapılmasına olanak veren bölüşmeli reasürans türü hangisidir? (Orta)
a)

Kot-par

b)

Eksedan

c)

Açık Teminat

d)

İhtiyari

e)

Otomatik
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4. Aşağıdakilerden hangisi ihtiyari reasürans ile ilgili doğru bir bilgi değildir? (Zor)
a)
Hasar durumunun fazla olma ihtimaline karşılık trete reasüransının balansını
bozmak istemeyen sigortacı bu yolu kullanır.
b)

Sigorta şirketlerinin her durumda birinci önceliği olan reasürans türüdür.

c)
Eğer riziko, sigorta şirketinin mevcut tretelerinin kapsamı dışında kalırsa ihtiyari
reasüransa başvurulur.
d)
İhtiyari reasürans yolu ile başka şirketlerinde işlerinden almak suretiyle sigorta
şirketi iş kapasitesini arttırır.
e)
Rizikonun özelliği ve de bilinmezliği itibariyle sedan şirket basiretli hareket
ederek trete karlılığını azaltmamak ve de komisyonunu düşürmemek için ihtiyari reasürans
isteyebilir.
5. Rizikonun, sedanın saklama payını aşan bölümünün reasüröre devredildiği, “Surplus”
diye de geçen bölüşmeli reasürans türü aşağıdakilerden hangisidir? (Zor)
a)

Kot-par

b)

Eksedan

c)

Açık Teminat

d)

İhtiyari

e)

Otomatik

Cevaplar
1)d 2)e 3)a 4)b 5)b
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14. REASÜRANS III
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
14. REASÜRANS III
14.1. Orantısız Trete Reasürans
14.1.1. Hasar Fazlası Metodu
14.1.2. Toplam Hasar Fazlası Reasüransı
14.2. Sigortacılık Kanunu
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Orantısız Reasürans nedir?
2) Sigortacılık kanunu neleri içermektedir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği
Orantısız reasürans ve türleri Orantısız reasürans ve türleri Öğrendikleri, bilgileri ile
ile sigortacılık kanunu
ile sigortacılık kanununun kendisini geliştirmek
öğrenilmesi
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Anahtar Kavramlar
•

Orantısız Reasürans

• Hasar Fazlası
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14. REASÜRANS III
14.1. Orantısız Trete Reasüransı
Orantısız trete reasüransı; Hasar Fazlası (Excess of Loss) ve Hasar Oranı Fazlası (Stop
Loss) adı altında incelenebilir. Şimdi sırası ile bunlar hakkında kısaca bilgi verelim:

14.1.1. Hasar Fazlası ( Excess Of Loss ) Metodu
İsminden de anlaşılacağı üzere burada reasürör, anlaşma ile saptanmış bulunan hasar
limitlerinin aşılması hâlinde aşan kısımlar teminata ve ödemeye konu olur. Anlaşmaya göre
reasürörün sorumluluğu, hasarın tespit edilmiş sınırı aşması hâlinde başlar ve yine saptanmış
bulunan limite kadar devam eder. Konuyu bir örnekle izah edersek; sedan şirketle reasürör
arasında imzalanmış bulunan bir hasar fazlası anlaşmasına göre önce reasürörün ödeyeceği bir
alt limit ile nereye kadar ödeyeceğini belirleyen bir üst limit olmak gerekir. Saptanan alt limit,
sedan şirketin kendi üzerinde tuttuğu miktar ‘retention’ olup bu limite kadar meydana gelen
hasarların tümü sedan tarafından karşılanır ve reasürör ancak sedanın limitini aşan kısımdan
itibaren meydana gelen hasarlardan sorumlu olur ve bu sorumluluğu da üst limite kadar devam
eder.
Alt limit 10.000 TL olarak saptanmışsa bu takdirde sedan şirket 10.000 TL’ye kadar
meydana gelecek tüm hasarları kendisi ödeyecek ve ancak 10.000 TL’yi geçen hasar olursa
reasürörün sorumluluğu o zaman başlayacak ve eğer üst limit de 100.000 TL olarak
belirlenmişse o zaman 10.0000 TL’yi aşan ve 100.000 TL’ye kadar meydana gelen bütün
hasarlar reasürörün sorumluluğunda olacaktır. Hiç şüphesiz üst limit olan 100.000 TL’yi aşan
hasarlardan reasürör değil, tıpkı net retentiondaki gibi sedan şirket sorumlu olacaktır.
Konuya ilişkin bir örnek verelim. Hasar fazlası 10.000 TL’yi aşan 100.000 TL olursa
durum şöyle olur:
Tazminat

Tutarı

Sedanın
Payı

Reasürans
Payı

a. Hasar

8.000.-

8.000.-

b. Hasar

9.500.-

9.500.-

c. Hasar

10.500.-

10.000.-

500.-

d. Hasar

115.000.-

10.000.-

105.000.-

e. Hasar

190.000.-

10.000.-

180.000.-

Anlaşılacağı üzere 10.000 TL’ye kadar meydana gelen bütün hasarlar sedan tarafından
ödenecek, hasar bu alt limiti aşarsa bütün aşan hasarlar da üst limite kadar reasürörün
sorumluluğunda olacak ve üst limitin üstündeki hasarlar ise yine sedana dönecektir. Eğer ilk
üst limitten başka ikinci veya üçüncü bir ilave teminat mevcutsa bu takdirde o reasürörlerin
sorumluluğu söz konusu olmaktadır.
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Görüleceği gibi hasar fazlası reasüransında reasürörün sorumluluğu, bölüşmeli otomatik
reasüransta olduğu gibi bir nispet dâhilinde paylaşılmamakta, ancak burada net retansiyonu
aşan hasarlar reasürör tarafından karşılanmaktadır. Bilindiği gibi, bölüşmeli reasüransta
reasürör primin bir yüzdesini alır ve aynı yüzde ile yani oranla da hasara iştirak eder. Hâlbuki
hasar fazlası reasüransında böyle bir sistem mevcut olmayıp tespit edilen alt ve üst hasar
limitleri dikkate alınarak prim saptanır. Bölüşmeli reasüransta söz konusu olan reasürans
komisyonu burada mevcut değildir.

14.1.2. Toplam Hasar Fazlası (Stop Loss) Reasüransı
Bu reasürans metodu ile sedan şirketin belli bir süre zarfında uğrayabileceği toplam
zararları teminat altına alınmaktadır. Burada ne bölüşmeli reasüransta olduğu gibi belli bir
oranda bölüşme ne de hasar fazlasında olduğu gibi saptanan alt limit hasarını geçen hasarların
ödenmesi söz konusu olmamaktadır. Anlaşmanın esasına göre muayyen bir süre zarfında
meydana gelen bütün hasarların toplamı tespit edilmiş bir oranı aştığı takdirde aşılan bu kısım
reasürörün sorumluluğuna girmektedir.
Belirlenmiş süre içinde meydana gelen hasarlar, devre sonunda toplanarak bulunan o
süre içinde elde edilen primlerin önceden belirlenmiş bir yüzdesini aştığı takdirde, aşan kısım
reasürör tarafından ödenir.
Stop Loss reasürörü de önceden belirlenmiş bir orana kadar belli bir sorumluluğu
yüklenmiş olmaktadır. Sözü edilen bu üst limit, prim gelirinin bir başka yüzdesidir. Örneğin,
“brüt net prim gelirinin %130’una kadar” şeklinde bir ifade ile reasürörün sorumluluğu
sınırlanmaktadır ve yine “sedanın o yıl zarfında elde edeceği brüt net primlerin %75’ini aşan
toplam hasarlar üzerine, brüt net prim gelirinin %150’sine kadar” ifadeleri bu antlaşmalarda
kullanılmaktadır. Stop Loss reasüransı, genellikle dolu branşında kullanıldığı gibi aynı
zamanda ferdî kaza poliçeleri için de uygulanmaktadır.

14.2. Sigortacılık Kanunu
Kanun No: 5684

Kabul Tarihi: 3/6/2007

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam ve Tanımlar
Amaç ve Kapsam
Madde 1 – (1) Bu Kanun’un amacı, ülkemiz sigortacılığının geliştirilmesini sağlamak,
sigorta sözleşmesinde yer alan kişilerin hak ve menfaatlerini korumak ve sigortacılık
sektörünün güvenli ve istikrarlı bir ortamda etkin bir şekilde çalışmasını temin etmek üzere bu
Kanun’a tabi kişi ve kuruluşların faaliyete başlama, teşkilat, yönetim, çalışma esas ve usulleri
ile faaliyetlerinin sona ermesi ve denetlenmesine ilişkin hususlar ve sigorta sözleşmesinden
doğan uyuşmazlıkların çözümlenmesine yönelik olarak sigorta tahkim sistemi ile ilgili usul ve
esasları düzenlemektir.
(2) Türkiye’de faaliyet gösteren sigorta şirketleri, reasürans şirketleri, Türkiye Sigorta
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ve Reasürans Şirketleri Birliği, aracılar, aktüerler ile sigorta eksperleri bu Kanun hükümlerine
tabidir.
(3) Sosyal güvenlik kurumları, Türkiye İhracat Kredi Bankası Anonim Şirketi ile bu
Kanun’un denetimle ilgili hükümleri hariç olmak üzere özel kanunlarına göre sigortacılık
faaliyetinde bulunan diğer kuruluşlar bu Kanun kapsamında değildir.
Tanımlar
Madde 2 – (1) Bu Kanun’da geçen;
a) Aktüer: Sigortacılık tekniği ile buna ilişkin yatırım, finansman ve demografi
konularında olasılık ve istatistik teorilerini uygulayarak yasal düzenlemelere uygun prim,
karşılık ve kâr paylarını hesaplayan, tarife ve teknik esasları hazırlayan kişiyi,
b) Aracı: Sigorta acentesi ve brokeri,
c) Bakan: Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu bakanı,
ç) Birlik: Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliğini,
d) 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 kişiyi,
e) Hesap: Güvence Hesabını,
f) İş planı: Sigorta şirketleri ile reasürans şirketlerinin kuruluş amacı ile en az ilk üç
yıldaki faaliyetlerine ilişkin tahminlerini ve yükümlülüklerini sürekli olarak yerine
getirebileceğini ayrıntılı bir şekilde ortaya koyan planı,
g) Komisyon: Sigorta Tahkim Komisyonunu,
ğ) Levha: Türkiye’de faaliyette bulunan sigorta şirketleri ile reasürans şirketleri için
Birlik tarafından, sigorta eksperleri ve sigorta acenteleri için ise Türkiye Odalar ve Borsalar
Birliği tarafından ayrı ayrı düzenlenecek faal olarak çalışanlara ilişkin kayıtları gösterir
levhaları,
h) Liste: Sigorta hakemleri listesini,
ı) Minimum garanti fonu: Sigorta şirketleri ile reasürans şirketlerinin sermaye
yeterliliğinin en az üçte birine denk düşen tutarı,
i) Müsteşarlık: Hazine Müsteşarlığını,
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j) Özkaynak: Sigorta şirketleri ile reasürans şirketlerinin ödenmiş veya Türkiye’ye
ayrılmış sermayeleri, her türlü yedek akçeleri, yeniden değerleme fonu, dağıtılmamış kâr, kâr
ve sermaye yedekleri ile müsteşarlıkça uygun görülecek sermaye benzeri kaynaklar ve diğer
kaynaklardan varsa bilanço zararı ile Müsteşarlıkça uygun görülecek diğer değerlerin
düşülmesinden sonra bulunan tutarı,
k) Reasürans şirketi: Türkiye’de kurulmuş reasürans şirketi ile yurt dışında kurulmuş
reasürans şirketinin Türkiye’deki teşkilatını,
l) Sigorta acentesi: Ticari mümessil, ticari vekil, satış memuru veya müstahdem gibi
tabii 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
kişiyi,
m) Sigorta eksperi: Sigorta konusu risklerin gerçekleşmesi sonucunda ortaya çıkan
kayıp ve hasarların miktarını, nedenlerini ve niteliklerini belirleyen ve mutabakatlı kıymet
tespiti, ön ekspertiz ve hasar gözetimi gibi işleri mutat meslek olarak yapan tarafsız ve bağımsız
kişiyi,
n) Sigorta hakemi: Sigorta ettiren veya sigorta sözleşmesinden menfaat sağlayan
kişiler ile riski üstlenen taraf arasında sigorta sözleşmesinden doğan uyuşmazlıkları çözen
kişiyi,
o) Sigorta raportörü: Sigorta ettiren veya sigorta sözleşmesinden menfaat sağlayan
kişiler ile riski üstlenen taraf arasında sigorta sözleşmesinden doğan uyuşmazlıkların çözümü
amacıyla Komisyona intikal etmiş şikâyetler üzerinde ön incelemeyi yapan kişiyi,
ö) Sigorta şirketi: Türkiye’de kurulmuş sigorta şirketi ile yurt dışında kurulmuş sigorta
şirketinin Türkiye’deki teşkilatını ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Sigorta Şirketleri ve Reasürans Şirketleri
Sigorta şirketlerinin ve reasürans şirketlerinin kuruluşu
Madde 3 – (1) Türkiye’de faaliyet gösterecek sigorta şirketleri ile reasürans şirketlerinin
anonim şirket veya kooperatif şeklinde kurulmuş olması şarttır. Sigorta şirketleri ve reasürans
şirketleri, sigortacılık işlemleri ve bunlarla doğrudan bağlantısı bulunan işler dışında başka işle
iştigal edemez.
(2) Anonim şirket şeklinde kurulacak sigorta şirketleri ve reasürans şirketlerinin;
a) Kurucularının;
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1) Müflis veya konkordato ilan etmiş olmaması,
2) Bir sigorta veya reasürans şirketinin kurucusu veya ortağı olmanın gerektirdiği mali
güce ve itibara sahip bulunması,
3) Tasfiyeye tabi tutulan finansal kuruluşlarda ve hakkında 20’nci maddenin ikinci ve
üçüncü fıkrası hükümleri uygulanan şirketlerde oy hakkının ya da sermayesinin doğrudan veya
dolaylı yüzde on ve daha fazla bir oranda veya bu oranın altında olsa bile denetim ve yönetime
etkili olabilecek şekilde denetim ve yönetim kurullarına üye belirleme imtiyazı veren pay sahibi
olmaması,
4) Taksirli suçlar hariç olmak üzere affa uğramış olsalar dahi süreli hapis veya
sigortacılık mevzuatına aykırı hareketlerinden dolayı hapis veya birden fazla adli para cezasına
mahkûm edilmemiş yahut cezası ne olursa olsun basit ve nitelikli zimmet, irtikap, rüşvet,
hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, görevi kötüye kullanma
gibi yüz kızartıcı suçlar ile kaçakçılık suçları, resmî ihale ve alım satımlara fesat karıştırma,
suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, devlet sırlarını açığa vurma veya vergi
kaçakçılığı suçlarından dolayı hüküm giymemiş olması,
5) Tüzel kişi olması hâlinde bu tüzel kişinin yönetim ve denetimine sahip kişilerin;
a) mal, güç dışında kurucularda aranan diğer şartları taşıması,
b) hisse senetlerinin nakit karşılığı çıkarılması ve halka açık anonim şirketlerde halka
açık olan kısım hariç olmak üzere tamamının nama yazılı olması,
c) bir holding bünyesinde faaliyet gösterecek olması hâlinde, holding şirketinin finansal
durumunun da sigortacılık faaliyetlerini idame ettirmeye yeterli olması zorunludur.
(3) Üyeleri dışındaki kişilerle sigorta sözleşmesi yapmayan kooperatif şeklinde kurulan
sigorta şirketleri ve reasürans şirketlerinin;
a) Mütüel (karşılıklı) sigortacılık yapması,
b) Ortak sayısının ikiyüzden az olmaması,
c) Yöneticilerine herhangi bir ayrıcalık vermemesi zorunludur.
(4) Kooperatiflerin üyeleri dışındaki kişilerle sigorta sözleşmesi yapabilmesi, bu
hususun ana sözleşmelerinde açıkça yer alması şartıyla Müsteşarlığın iznine tabidir. Kooperatif
üyeleri dışındaki kişilerle sigorta sözleşmesi yapılabilmesi için kooperatiflerin sermayelerini,
Müsteşarlıkça belirlenecek miktara yükseltmesi zorunludur.
(5) Yabancı sigorta şirketlerinin ve reasürans şirketlerinin Türkiye’de faaliyet
göstermesine ilişkin usul ve esaslar Bakanlar Kurulu tarafından belirlenir.
Sigorta Şirketleri ve Reasürans Şirketlerinin Teşkilatı
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Madde 4 – (1) Sigorta şirketleri ve reasürans şirketlerinin yönetim kurulları genel
müdür dâhil beş kişiden, denetçiler ise iki kişiden az olamaz. Genel müdür, yönetim kurulunun
doğal üyesidir.
(2) Yönetim kurulu üyelerinin mali güç dışında sigorta şirketi ve reasürans şirketi
kurucularında aranan şartları taşıması; çoğunluğunun en az dört yıllık yüksek öğrenim görmüş
olması ve sigortacılık, iktisat, işletme, muhasebe, hukuk, maliye, matematik, istatistik, aktüerya
veya mühendislik alanlarında en az üç yıl deneyimi olan kişilerden seçilmesi şarttır.
(3) Genel müdür ve yardımcılarının mali güç dışında sigorta şirketi ve reasürans şirketi
kurucularında aranan şartları taşıması, en az dört yıllık yüksek öğrenim görmüş olması ve genel
müdürlüğe atanacakların en az on yıl, sigortacılık veya sigortacılık tekniği ile ilgili konulardan
sorumlu genel müdür yardımcılıklarına atanacakların yedi yıldan az olmamak üzere
sigortacılık, iktisat, işletme, muhasebe, hukuk, maliye, matematik, istatistik, aktüerya veya
mühendislik alanlarının en az birinde; diğer genel müdür yardımcılıklarına atanacakların da
sorumlu olacakları alanda en az yedi yıl deneyim sahibi olması şarttır. Genel müdür
yardımcılıklarından en az birinin sigortacılık veya sigortacılık tekniği ile ilgili konulardan
sorumlu olması zorunludur.
(4) Murahhas üyelerin genel müdürde aranan şartları taşıması zorunludur.
(5) Başka unvanlarla istihdam edilseler dahi, yetki ve görevleri itibarıyla genel müdür
yardımcısına denk veya daha üst konumlarda görev yapan diğer yöneticiler de genel müdür ve
genel müdür yardımcılarına ilişkin hükümlere tabidir.
(6) Denetçilerin mali güç dışında sigorta şirketi ve reasürans şirketi kurucularında
aranan şartları taşımaları, en az dört yıllık yüksek öğrenim görmüş olmaları ve sigortacılık,
iktisat, hukuk, maliye, işletme ve muhasebe alanlarında en az üç yıl deneyimi olan kişilerden
seçilmesi şarttır.
(7) Sigorta veya reasürans şirketinin hâkim hissedarı tüzel kişilerin yönetim ve
denetimine sahip kişilerde de mali güç dışında sigorta şirketi ve reasürans şirketi kurucularında
aranan şartlar aranır.
(8) Sigorta şirketleri ile reasürans şirketleri; tüm iş ve işlemlerinin, sigortacılık mevzuatı
ve ilgili diğer mevzuata, şirketin iç yönergeleri ile yönetim stratejisi ve politikalarına
uygunluğunun sürekli kontrol edilmesi, denetlenmesi ile hata, hile ve usulsüzlüklerin tespiti ve
önlenmesi amacıyla risk yönetim sistemleri de dâhil olmak üzere etkin bir iç denetim sistemi
kurmak zorundadır. İç denetim, dışarıdan hizmet alımı yoluyla da yapılabilir.
Ruhsat
Madde 5 – (1) Sigorta şirketleri ve reasürans şirketleri, faaliyete geçebilmek için
faaliyet göstermek istedikleri her bir sigorta branşında Müsteşarlıktan ruhsat almak zorundadır.
Alınan ruhsatlar, ticaret siciline tescil ve Ticaret Sicil Gazetesi ile Türkiye çapında dağıtımı
yapılan ve tiraj bakımından ilk on sırada yer alan günlük gazetelerden ikisinde ilan ettirilir.
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(2) Sigorta şirketleri, hayat ve hayat dışı sigorta gruplarından sadece birinde faaliyet
gösterebilir. Bu gruplarda yer alan sigorta branşları Bakan tarafından belirlenir.
(3) Kuruluş işlemlerini tamamlayan ve ruhsat talebinde bulunan sigorta şirketleri ile
reasürans şirketleri, ödenmiş sermayelerini, ruhsat talep edilen sigorta branşları için öngörülen
sermaye tutarları ile verilmek istenen teminatlara bağlı olarak, beş milyon Türk lirasından az
olmamak kaydıyla, Müsteşarlıkça belirlenecek miktara yükseltmek zorundadır. Müsteşarlık,
söz konusu miktarı, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan Üretici Fiyatları Endeksi
artış oranını aşmamak kaydıyla artırmaya yetkilidir.
(4) Kuruluş işlemlerinin tamamlanmasından itibaren bir yıl içinde ruhsat başvurusunda
bulunmamış sigorta şirketleri ve reasürans şirketleri, ticaret unvanlarında sigorta şirketi veya
reasürans şirketi ibaresini kullanamaz.
Ruhsat Talebinin Değerlendirilmesi
Madde 6 – (1) Ruhsat Talebi
a)
Sigorta şirketleri ve reasürans şirketlerinin kurucuları ile yönetici ve
denetçilerinin bu Kanun’da öngörülen şartları taşımaması,
b)
İş planına ve ibraz edilen belgelere göre sigorta sözleşmesine taraf olanların hak
ve menfaatlerinin yeterince korunamayacağının anlaşılması veya yükümlülüklerin sürekli ve
yeterli olarak yerine getirilebilecek şekilde oluşturulmaması,
c)
Başvurunun yeterli beyan ve bilgileri içermemesi veya bu Kanun’da öngörülen
şartları taşımadığının anlaşılması,
ç) Sigorta şirketleri ve reasürans şirketlerinin gerekli teknik donanım ya da yeterli sayıda
nitelikli personele sahip olmadığının veya ruhsat talep edilen alanda sigortacılık yapma
yeterliliğinin bulunmadığının yapılan denetimle tespit edilmesi hâllerinden en az birinin
gerçekleşmesi durumunda reddedilir.
Ruhsat İptali
Madde 7 – (1) Bu Kanun’un ruhsat iptaline ilişkin hükümleri saklı kalmak kaydıyla;
a)
Ruhsat verilmesine ilişkin şartların bir kısmının veya tamamının kaybolması
hâlinde, üç aydan az olmamak üzere, Müsteşarlık tarafından verilecek süre içinde durumun
düzeltilmemiş olması,
b)
Ruhsatın verildiği tarihten itibaren bir yıl içinde veya Müsteşarlığın uygun
görüşüyle yapılanlar hariç olmak üzere aralıksız olarak altı ay süre ile sigorta veya reasürans
sözleşmesi akdedilmemesi,
c)
Sigortacılık mevzuatına aykırı uygulamalar sonucunda sigorta sözleşmesi ile
ilgili kişilerin hak ve menfaatlerinin tehlikeye düştüğünün anlaşılması,
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ç) 20. madde hükmü hariç olmak üzere, bu Kanun hükümlerinden doğan
yükümlülüklerin ağır şekilde ihlal edilmesi veya yükümlülüklerin ihlalinin mutat hâle gelmesi
durumunda, Müsteşarlık tarafından, üç aydan az olmamak kaydıyla verilecek süre içinde
durumun düzeltilmemiş olması,
d)
İş planında belirtilen hedeflerden, Müsteşarlığın bilgisi dâhilinde yapılan
değişiklik dışında makul nedenler olmaksızın aşırı derecede uzaklaşılmış olması hâllerinden en
az birinin gerçekleşmesi durumunda, sigorta şirketlerinin ve reasürans şirketlerinin ilgili branş
ya da bütün branşlardaki ruhsatları Müsteşarlık tarafından iptal edilebilir. Ruhsat iptali, ticaret
siciline tescil ve Ticaret Sicil Gazetesi ile Türkiye çapında dağıtımı yapılan ve tiraj bakımından
ilk on sırada yer alan günlük gazetelerden ikisinde ilan ettirilir.
(2) Ruhsatı iptal edilen şirketler, altı ayı geçmemek üzere Müsteşarlık tarafından
verilecek süre içinde iptal edilen ruhsatla bağlantılı portföylerini devretmek zorundadır. Aksi
takdirde Müsteşarlık resen devir de dâhil olmak üzere portföyün tasfiyesine yönelik her türlü
tedbiri almaya yetkilidir.
Ana Sözleşme Değişiklikleri
Madde 8 – (1) Sigorta şirketleri ile reasürans şirketlerinin ana sözleşmelerinin
değiştirilmesinde, Müsteşarlığın uygun görüşü aranır. Müsteşarlıkça uygun görülmeyen
değişiklik tasarıları genel kurul gündemine alınamaz ve genel kurulda görüşülemez. Sicil
memuru, Müsteşarlığın uygun görüşü olmaksızın ana sözleşme değişikliklerini ticaret siciline
tescil edemez.
İntifa ve Oy Kullanma Haklarının Edinilmesi
Madde 9 – (1) Doğrudan veya dolaylı olarak bir sigorta veya reasürans şirketinin
sermayesinin yüzde onunu, yüzde yirmisini, yüzde otuz üçünü veya yüzde ellisini bulacak ya
da aşacak şekildeki hisse edinimleri ile bir ortağa ait hisselerin söz konusu oranları bulması
veya bu oranların altına düşmesi sonucunu doğuran hisse devirleri Müsteşarlığın iznine tabidir.
(2) Şirketin denetim ve yönetime etkili olabilecek şekilde yönetim kurullarına üye
belirleme imtiyazını veren hisse devri, oransal sınırlamalara bakılmaksızın Müsteşarlığın iznine
tabidir.
(3) Birinci ve ikinci fıkra hükümlerine aykırı olarak izin alınmaksızın yapılan hisse
devirleri pay defterine kaydolunmaz.
(4) İntifa hakkı ile oy hakkının edinilmesinde de bu madde hükümleri uygulanır.
(5) Doğrudan veya dolaylı olarak sermayenin ya da oy ve intifa haklarının yüzde on ve
daha fazlasına sahip olan veya bu oranların altında olsa dahi şirketin denetim ve yönetimine
etkili olabilecek şekilde yönetim kurullarına üye belirleme imtiyazını veren hisselere sahip olan
ortakların sigorta şirketi ve reasürans şirketi kurucularında aranan nitelikleri taşıması şarttır.
Sigorta şirketleri ile reasürans şirketleri, bu nitelikleri taşımayan ortaklarını Müsteşarlığa
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bildirir. Kurucularda aranan nitelikleri kaybeden ortaklar, temettü dışındaki ortaklık
haklarından yararlanamaz. Bu hâlde diğer ortaklık hakları kayyım tarafından kullanılır.
(6) Bakan, faaliyet alanları itibarıyla sigorta şirketlerinin ve reasürans şirketlerinin mali
bünyelerini olumsuz etkileyecek durumdaki ortaklara, bu şirketlerde hisse sınırlamaları
getirebilir.
Tasfiye, Birleşme, Devir, Portföy Devri ve İflas
Madde 10 – (1) Bir sigorta şirketinin kendi talebi ile tasfiye edilmesi, bir veya birkaç
şirket ile birleşmesi veya aktif ve pasifleri ile başka bir şirkete devrolunması, sigorta portföyünü
teminat ve karşılıkları ile birlikte kısmen veya tamamen diğer bir şirkete devretmesi bakanın
iznine tabidir. Reasürans şirketleri hakkında da bu fıkra hükümleri uygulanır. Bu fıkra hükmüne
aykırı olarak yapılan tasfiye, birleşme, devralma ve portföy devirleri hükümsüzdür.
(2) Müsteşarlık, lüzumu hâlinde, tasfiye memurlarının değiştirilmesini talep edebilir.
(3) Birleşme, devir ve portföy devirleri, Türkiye çapında dağıtımı yapılan ve tiraj
bakımından ilk on sırada yer alan günlük gazetelerden ikisinde, birer hafta arayla en az ikişer
defa yayımlanmak suretiyle duyurulur. Sigorta sözleşmeleri devredilen portföyde yer almak
kaydıyla portföyünü devreden veya bir şirkete devrolunan ya da birleşen şirketlerle sigorta
sözleşmesi akdetmiş olan kişiler; birleşme, devir ya da portföy devrini öğrendikleri tarihten
itibaren devir, birleşme ya da portföy devri nedeniyle üç ay içinde sözleşmelerini feshedebilir.
(4) Sigorta şirketinin iflası hâlinde sigortalılar, iflas masasına üçüncü sırada iştirak eder.
(5) Müsteşarlık, lüzumu hâlinde iflas masasındaki yetkililerin değiştirilmesini talep
edebilir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Sigorta Sözleşmeleri
Madde 11 – (1) Sigorta sözleşmelerinin ana muhtevası, Müsteşarlıkça onaylanan ve
sigorta şirketlerince aynı şekilde uygulanacak olan genel şartlara uygun olarak düzenlenir.
Ancak, sigorta sözleşmelerinde işin özelliğine uygun olarak özel şartlar tesis edilebilir. Bu
hususlar, sigorta sözleşmesi üzerinde ve özel şartlar başlığı altında herhangi bir yanılgıya neden
olmayacak şekilde açık olarak belirtilir.
(2) Hayat sigortalarına ilişkin sözleşmelerin yapılmasına dair teklifnamenin sigorta
şirketine ulaştığı tarihten itibaren otuz gün içinde sigorta şirketi tarafından reddedilmemesi
hâlinde sigorta sözleşmesi yapılmış olur.
(3) Sigorta şirketleri ve sigorta acenteleri tarafından, gerek sözleşmenin kurulması
gerekse sözleşmenin devamı sırasında sigorta ettiren, lehtar ve sigortalıya yapılacak
bilgilendirmeye ilişkin hususlar yönetmelikle düzenlenir.
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(4) Sigorta sözleşmelerinde kapsam dâhiline alınmış olan riskler haricinde, kapsam dışı
bırakılmış riskler açıkça belirtilir. Belirtilmemiş olan riskler teminat kapsamında sayılır.
(5) Sigorta sözleşmelerinde yabancı kelimelere yer verilemez. Yabancı kelimelerin
karşılığı olarak Türk Dil Kurumu tarafından belirlenen kelimelerin kullanımı esastır.
Tarifeler
Madde 12 – (1) Sigorta tarifeleri, sigortacılık esasına ve genel kabul görmüş aktüeryal
tekniklere uygun olarak sigorta şirketleri tarafından serbestçe belirlenir. Ancak, bu Kanun’a ve
diğer kanunlara göre ihdas edilen zorunlu sigortaların teminat tutarları ile tarife ve talimatları
Bakan tarafından tespit olunur ve Resmî Gazete’de yayımlanır.
(2) Bakan, gerek görülen hâllerde hayat, bir yıldan uzun süreli ferdî kaza, sağlık, hastalık
ve ihtiyari deprem sigortaları tarifeleri ile prim, formül ve cetvellerinin uygulamaya
konulabilmesini Müsteşarlığın onayına tabi kılabilir veya özel kanunlardaki hükümler saklı
kalmak kaydıyla gerekli görülen hâllerde, tespit ve ilan ettiği aracılık komisyonlarını, tasdike
tabi kıldığı veya tespit ettiği her türlü tarifeyi serbest bırakabilir.
Zorunlu Sigortalar
Madde 13 – (1) Bakanlar Kurulu, kamu yararı açısından gerekli gördüğü hâllerde
zorunlu sigortalar ihdas edebilir. Sigorta şirketleri, 20. maddenin ikinci fıkrasının (b) bendi ile
üçüncü fıkrası hükümleri saklı kalmak kaydıyla faaliyet gösterdiği sigorta branşlarının
kapsamında bulunan zorunlu sigortaları yapmaktan kaçınamaz.
(2) Müsteşarlık, zorunlu sigortaya konu teşkil eden menfaat üzerinde yapacakları iş ve
işlemler nedeniyle ilgili kurum ve kuruluşların görüşlerini alarak zorunlu sigorta denetimi
yapabilecekleri belirlemeye yetkilidir.
(3) Bir faaliyetin icrası ya da bir şeyin kullanılması için izin veya ruhsat vermeye veya
bunları denetlemeye yetkili merciler ile ikinci fıkra uyarınca belirlenen kurum ve kuruluşlar;
yürütecekleri iş ve işlemlerde, yapılması zorunlu sigortaların geçerli teminat tutarları dâhilinde
yaptırılıp yaptırılmadığını araştırmakla yükümlüdür. Bu kurum ve kuruluşlar ile izin veya
ruhsat vermeye ve denetlemeye yetkili mercilerce geçerli teminat tutarında sigorta yapılmamış
olduğunun tespiti hâlinde işlem yapılmaz. Geçerli teminat alınana kadar sigortalının zorunlu
sigortaya konu teşkil eden faaliyeti yetkili merciler tarafından durdurulur.
Güvence Hesabı
Madde 14 – (1) Bu Kanun’un 13. maddesi, 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları
Trafik Kanunu ve 10/7/2003 tarihli ve 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu ile ihdas edilen
zorunlu sorumluluk sigortaları ile bu Kanun’la mülga 21/12/1959 tarihli ve 7397 sayılı Sigorta
Murakabe Kanunu çerçevesinde ihdas edilmiş olan zorunlu sigortalara ilişkin olarak aşağıdaki
koşulların oluşması hâlinde ortaya çıkan zararların bu sigortalarla saptanan geçerli teminat
miktarlarına kadar karşılanması amacıyla Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği
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nezdinde Güvence Hesabı oluşturulur.
(2) Hesaba;
a)

Sigortalının tespit edilememesi durumunda kişiye gelen bedensel zararlar için,

b)
Rizikonun meydana geldiği tarihte geçerli olan teminat tutarları dâhilinde
sigortasını yaptırmamış olanların neden olduğu bedensel zararlar için,
c)
Sigorta şirketinin mali bünye zaafiyeti nedeniyle sürekli olarak bütün branşlarda
ruhsatlarının iptal edilmesi ya da iflası hâlinde ödemekle yükümlü olduğu maddi ve bedensel
zararlar için,
ç) Çalınmış veya gasp edilmiş bir aracın karıştığı kazada, Karayolları Trafik Kanunu
uyarınca işletenin sorumlu tutulmadığı hâllerde kişiye gelen bedensel zararlar için,
d)
Yeşil Kart Sigortası uygulamaları için faaliyet gösteren Türkiye Motorlu Taşıt
Bürosunca yapılacak ödemeler için başvurulabilir.
Bakanlar Kurulu, gerekli görülen hâllerde, eşyaya gelecek zararların kısmen veya
tamamen hesaptan karşılanmasına karar vermeye yetkilidir.
(3) Hesabın gelirleri; birinci fıkrada belirtilen zorunlu sigortalar ve yeşil kart sigortaları
için tahsil edilen toplam primlerin yüzde biri oranında sigorta şirketlerince ödenecek katılma
payları ile sigorta ettirenlerden safi primlerin yüzde ikisi oranında tahsil edilecek katılma
paylarından oluşur. Bakan, bu oranları binde beşe kadar indirmeye veya tekrar kanunî
sınırlarına kadar yükseltmeye yetkilidir.
(4) Sigorta şirketleri, üçüncü fıkra hükmü gereğince kendileri tarafından ödenmesi
gereken bir takvim yılına ilişkin katılma paylarını takip eden yılın Şubat ayı sonuna kadar;
sigorta ettirenlerden tahsil edilen katılma paylarını ise tahsil edildikleri ayı takip eden ayın
sonuna kadar hesaba yatırmak zorundadır.
(5) Hesap kapsamındaki her zorunlu sigorta ve yeşil kart sigortası için ayrı hesap açılır
ve bunların gelir ve giderleri bu hesaplarda izlenir.
(6) Hesabın gelir ve giderleri ile işlemleri, Müsteşarlıkça her yıl denetlenir.
(7) Hesabın kuruluşuna, işleyişine, fon varlıklarının nemalandırılmasına, hesaptan
yapılacak ödemelere, gerek ilgililere gerekse Türkiye Motorlu Taşıt Bürosuna yapılacak
rüculara, 24. madde uyarınca oluşturulacak bilgi merkezine ve komisyona yapılacak katkı payı
ve diğer harcamalara ilişkin esaslar yönetmelikle düzenlenir.
Yurt Dışında Yaptırılabilecek Sigortalar
Madde 15 – (1) Türkiye’de yerleşik kişiler, Türkiye’deki sigortalanabilir menfaatlerini,
Türkiye’de faaliyette bulunan sigorta şirketlerine ve Türkiye’de yaptırmak zorundadır.
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(2) Ancak;
a)

İhracat ve ithalat konusu mallar için nakliyat sigortası,

b)
Uçak, gemi, helikopter için dış kredi ile satın alındıklarında, münhasıran dış
kredi miktarı ile sınırlı olarak ve dış borç ödeninceye kadar yurt dışından finansal kiralama yolu
ile getirilmelerinde ise finansal kiralama sözleşmesi süresi ile sınırlı olarak yaptırılacak tekne
sigortaları,
c)

Gemilerin işletilmesinden doğan sorumluluk sigortası,

ç) Hayat sigortaları,
d)
Kişilerin Türkiye haricinde bulunacakları süre için bu süre ile sınırlı olmak
kaydıyla veya geçici olarak yurt dışında kaldıkları sırada yaptırabilecekleri ferdî kaza, hastalık,
sağlık ve motorlu taşıt sigortaları yurt dışında da yaptırılabilir.
(3) Bakanlar Kurulu yurt dışında yaptırılabilecek sigortaların kapsamını genişletmeye
yetkilidir.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Mali Bünye
Teknik Karşılıklar
Madde 16 – (1) Sigorta şirketleri ve reasürans şirketleri sigorta sözleşmelerinden doğan
yükümlülükleri için bu maddede belirtilen esaslara göre yeteri kadar karşılık ayırmak
zorundadır.
(2) Kazanılmamış primler karşılığı; yürürlükte bulunan her bir sigorta sözleşmesine
ilişkin olarak yazılan brüt primin gün esasına göre takip eden hesap dönemine veya dönemlerine
sarkan kısmından; yürürlükte bulunan yıllık hayat sigortaları ile süresi bir yılı aşan birikim
priminin de alındığı hayat sigortalarında ise yazılan brüt primlerden varsa birikime ayrılan
kısım düşüldükten sonra kalan tutarın takip eden döneme veya dönemlere sarkan kısmından
oluşur. Ancak, gün esasına göre karşılık hesaplaması mümkün olmayan reasürans ve
retrosesyon işlemlerinde, sekizde bir esasına göre kazanılmamış primler karşılığı ayrılması
mümkündür.
(3) Devam eden riskler karşılığı; sigorta sözleşmesinin süresi boyunca üstlenilen risk
düzeyi ile kazanılan primlerin zamana bağlı dağılımının uyumlu olmadığı kabul edilen sigorta
branşlarında, ayrıca kazanılmamış primler karşılığının şirketin taşıdığı risk ve beklenen masraf
düzeyine göre yetersiz kalması hâlinde ayrılır.
(4) Dengeleme karşılığı; takip eden hesap dönemlerinde meydana gelebilecek tazminat
oranlarındaki dalgalanmaları dengelemek ve katastrofik riskleri karşılamak üzere
Müsteşarlıkça belirlenen branşlar için ayrılan karşılıktır. Müsteşarlık, bu karşılığı ikame edecek
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şekilde, belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde ihtiyat ayrılmasına karar verebilir.
(5) Matematik karşılık; bir yıldan uzun süreli hayat, sağlık, hastalık ve ferdî kaza
sigortası sözleşmeleri için sigorta şirketleri tarafından sigorta ettirenler ile lehtarlara olan
yükümlülüklerini karşılamak üzere sözleşme teknik esaslarında belirtilen, istatistiksel ve
aktüeryal yöntemler kullanılarak hesaplanan karşılıklar ile taahhüt edilmişse bu karşılıkların
yatırıma yönlendirilmesi sonucu elde edilen gelirden sigortalılara ayrılan pay karşılıkları
toplamıdır.
(6) Muallak tazminat karşılığı; kayda geçmiş ancak ödenmemiş tazminat tutarları ile
gerçekleşmiş, ancak kayda geçmemiş tahminî tazminat tutarları ve bu tazminatlar ile ilgili
yapılan gider karşılıkları ve bu tutarların yetersiz kalması durumunda yeterlilik için
Müsteşarlıkça belirlenen esaslar çerçevesinde ayrılan ek karşılıklardan oluşur.
(7) İkramiyeler ve indirimler karşılığı; sigorta şirketlerinin ikramiye veya indirim
uygulamasına gitmesi durumunda, carî yılın teknik sonuçlarına göre sigortalılar veya lehdarlar
için ayrılan ikramiye ve indirim tutarlarından oluşur.
(8) Teknik karşılıklarda reasürör payının devredilen risk ve primle orantılı olması
esastır. Ancak, Müsteşarlık mali açıdan belirleyeceği kriterleri karşılayamayan reasürörlere
devredilen işlerde reasürör payının düşülmemesini isteyebilir.
(9) Sigorta şirketleri ile reasürans şirketlerinin varlıkları, teknik karşılıkları karşılayacak
düzeyde olmalıdır. Teknik karşılıklara ilişkin usul ve esaslar ile teknik karşılıkların yatırılacağı
varlıklara ilişkin hususlar yönetmelikle düzenlenir.
Teminatlar
Madde 17 – (1) Sigorta şirketleri, yurt içinde akdetmiş oldukları sigorta
sözleşmelerinden doğan taahhütlerine karşılık olarak bu maddede belirlenen esaslara göre
teminat ayırmak zorundadır.
(2) Hayat branşında faaliyet gösteren sigorta şirketleri, Müsteşarlıkça belirlenen
dönemler itibarıyla ayrılan matematik karşılıkları ile muallak tazminat karşılıklarının
toplamından, 29/6/1956 tarihli ve 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu uyarınca yapılan ikrazlar ve
henüz tahsil edilmemiş prim alacakları tutarına isabet eden matematik karşılıkların
düşülmesinden sonra kalan tutara karşılık gelen varlıkları Müsteşarlıkça belirlenen süreler
içinde ve Müsteşarlık lehine teminat olarak bloke veya ipotek ettirmek zorundadır. Yeni
kurulan sigorta şirketlerinde ilk üç yıl itibarıyla tesis edilecek teminat tutarı, şirketin ödenmiş
sermayesi de dikkate alınarak Müsteşarlıkça tespit edilir. Ancak, bu şirketlerin bir yıl ve bir
yıldan kısa süreli verdikleri hayat, ferdî kaza, sağlık ve hastalık teminatları için dördüncü fıkra
hükümleri uygulanır.
(3) Hesap yılı içinde, hayat branşındaki tahsilatı aşacak şekilde bu branşta sigortalılara
ödeme yapmak zorunda kalan sigorta şirketlerinin söz konusu branşa ait teminat olarak
gösterilen ve bloke edilen varlıklarından, aşılan miktar dâhilinde Müsteşarlıkça uygun
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görülecek kısım serbest bırakılır.
(4) Hayat dışı sigorta şirketleri, hesaplama yöntemi yönetmelikle belirlenecek sermaye
yeterliliğinin üçte birinden az olmamak kaydıyla teminat olarak minimum garanti fonu tesis
eder. Minimum garanti fonu, hiç bir dönemde çalışılan branşlar itibarıyla gerekli olan asgari
sermaye tutarlarının üçte birinden az olamaz. Müsteşarlık tesis edilen minimum garanti fonu
varlıkları üzerine bloke veya ipotek tesis ettirmeye yetkilidir. Ancak, bu şirketlerin bir yıldan
uzun süreli yaptıkları ferdî kaza, hastalık ve sağlık sigorta sözleşmeleri için ayıracakları
teminatlar hakkında ikinci fıkra hükmü uygulanır.
(5) Sigorta şirketlerinin faaliyetine son verdiği branşlara ait teminat blokajı, sigortalılara
karşı bu branşa ait tüm ödemelerin yapılmış olması kaydıyla Müsteşarlıkça serbest bırakılır.
Ancak, şirketin ödeme güçlüğüne düşmesi hâlinde Müsteşarlık, sigortalılara teminatlardan
ödeme yapılmasına karar verebilir.
(6) Teminatlar, sigortalıların tüm alacakları ödenmeden iflas veya tasfiye masasına dâhil
edilemez, haczolunamaz, üzerlerine ihtiyati tedbir ve ihtiyati haciz konulamaz. Ancak,
Müsteşarlığın sigortalı alacaklarının korunması amacıyla teminatlar üzerinde ihtiyati tedbir
koydurtma hakkı saklıdır.
(7) Müsteşarlık, sigorta şirketleri ve reasürans şirketleri ile sigortacılık yapan diğer
kuruluşların mali bünye ve öz kaynak yeterliliğine ilişkin düzenlemeleri yapmaya ve bloke
edilecek varlıkların tür, değerleme esasları ile blokaj, deblokaj, ipotek tesisi ve fekkine ilişkin
usul ve esasları belirlemeye yetkilidir. Bu işlemlere ilişkin masraflar ilgili şirket tarafından
karşılanır.
Hesap Esasları, Kayıt Düzeni ile Temel Mali Tablo ve Mali Bünye Düzenlemeleri
Madde 18 – (1) Sigorta şirketleri ve reasürans şirketleri, hesaplarını ve mali tablolarını,
Müsteşarlıkça belirlenecek esaslara ve örneğe uygun olarak düzenlemek, ilan ettirmek ve
Müsteşarlığa göndermek zorundadır.
(2) Sigorta şirketleri ile reasürans şirketleri bilançolarının, kâr ve zarar cetvellerinin ve
Müsteşarlıkça uygun görülecek diğer mali tablolarının bağımsız denetim kuruluşlarına
denetlettirilmesi ve ilan ettirilmesi zorunludur. Müsteşarlık, sigorta şirketleri ve reasürans
şirketlerinin bağımsız dış denetim kuruluşlarınca denetlenmelerini düzenlemeye yetkilidir.
(3) Sigorta şirketleri ve reasürans şirketlerince ilan edilen malî tabloların gerçeğe
aykırılığının tespiti hâlinde Müsteşarlık, genel kabul görmüş muhasebe kural ve ilkelerini göz
önünde bulundurarak söz konusu mali tabloları düzeltilmiş olarak yeniden ilan ettirebilir.
(4) Müsteşarlık, sigorta şirketleri ile reasürans şirketlerinden, diğer kanunların zorunlu
kıldığı defterlerden başka, özel defterler tutmalarını talep etmeye ve bu defterlerin tabi olacağı
esas ve usulleri tespite, belirleyeceği esaslar ve örneklere uygun olarak her türlü bilgi, cetvel,
rapor, hesap özetleri ve mali tablolar istemeye, gerekli gördüğü takdirde mali tabloları ilan
ettirmeye, sigortacılık sektörünün mali yapısının güçlendirilmesi için finansal oranlar tespit
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etmeye, şirket kaynaklarının hangi aktiflere ve ne oranda yatırılacağını belirlemeye yetkilidir.
(5) Gerekli görülen hâllerde Müsteşarlık, sigorta şirketleri, reasürans şirketleri, aracılar
ve sigorta eksperlerinden her türlü bilgi, belge ve raporu istemeye yetkilidir. Konsolide
tabloların oluşturulmasında Müsteşarlık ana ortaktan, ana ortaklık ise konsolide finansal
raporlama ile ilgili kuruluşlardan bu konuda her türlü bilgi ve belgeyi talep etmeye yetkilidir.
Aktif Azaltıcı İşlem Yasağı
Madde 19 – (1) Sigorta şirketleri ile reasürans şirketlerinin ortakları, yönetim kurulu
üyeleri, denetçileri ve çalışanları, şirket ana sözleşmesi veya genel kurul ya da yönetim kurulu
kararı ile saptanan hükümler dâhilinde personele yapılan ödemeler, yardım veya verilen
avanslar hariç, şirket kaynaklarını dolaylı ya da dolaysız kullanamaz, iyi niyet kurallarına aykırı
olarak aktifin değerini düşüren işlemlerde bulunamaz ve hiçbir surette örtülü kazanç aktarımı
yapamaz. Sigorta şirketleri ile reasürans şirketleri, kendi borçları veya sigorta işlemlerinden
doğanlar hariç olmak üzere, personeli, ortakları, iştirakleri veya diğer kişi ve kurumlar lehine
mal varlığını teminat olarak gösteremez, kefil olamaz ve kredi sağlayamaz.
Mali Bünyenin Güçlendirilmesi
Madde 20 – (1) Bir sigorta veya reasürans şirketinin minumum garanti fonu tutarını
karşılayamadığının, tesis etmesi gereken teminatı tesis edemediğinin, teknik karşılıkları
karşılayacak yeterli veya teknik karşılıklara uygun varlıklarının bulunmadığının ya da
sözleşmelerden doğan yükümlülüklerini yerine getiremediğinin yahut şirketin mali bünyesinin
sigortalıların hak ve menfaatlerini tehlikeye düşürecek derecede zayıflamakta olduğunun tespiti
hâllerinde, Bakan uygun bir süre vererek, mali bünyenin güçlendirilmesine yönelik olarak ilgili
sigorta ve reasürans şirketinden;
a) mali bünyesindeki zaafiyetin nasıl giderileceğini ve sigortalıların hak ve
menfaatlerinin nasıl korunacağını içeren kapsamlı bir iyileştirme planı sunulması ve
uygulanmasını,
b) Sermayesinin artırılması, ödenmemiş kısmının ödenmesi, sermayeye mahsuben
şirkete ödeme yapılması veya kâr dağıtımının durdurulması ya da ilave teminat tesis edilmesini,
c) Varlıklarının kısmen ya da tamamen elden çıkarılması veya elden çıkarılmasının
durdurulmasını, yeni iştirak ve sabit değerler edinilmemesini,
ç) mali bünyesini ve likiditesini güçlendirici ve riski azaltıcı benzer tedbirler alınmasını,
d) Tespit edilecek gündemle genel kurulun olağanüstü toplantıya çağrılmasını veya
genel kurul toplantısının ertelenmesini,
e) Benzeri diğer hususların yerine getirilmesini isteyebilir.
(2) Ayrıca, bakan;
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a) Sigorta şirketlerinde şirketin faaliyette bulunduğu sigorta branşlarından, reasürans
şirketlerinde ise sigorta gruplarından birine veya tamamına ait sigorta portföyünü teminat ve
karşılıkları ile birlikte başka şirket veya şirketlere devretmeye, devralacak şirket bulunamadığı
takdirde ise devredilecek portföyün tasfiyesine yönelik her türlü tedbiri almaya,
b) Sigorta portföyünü sınırlandırmaya,
c) Yönetim veya denetim kurulu üyelerinden bir kısmını veya tamamını görevden alarak
ya da bu kurullardaki mevcut üye sayısını artırarak bu kurullara üye atamaya veya sigorta veya
reasürans şirketinin yönetiminin kayyuma devredilmesini talep etmeye,
ç) mali bünyenin güçlendirilmesine yönelik benzeri diğer tedbirleri almaya yetkilidir.
4. maddede öngörülen şartlar, bu fıkranın (c) bendi uyarınca atanacak kişiler için de
aranır.
(3) Bu maddede öngörülen tedbirlerin uygulanmaması veya uygulanamayacağının
anlaşılması, sigorta veya reasürans şirketinin ödemelerini tatil etmesi, sigortalılara olan
yükümlülüklerini yerine getirememesi veya şirket özkaynaklarının minimum garanti fonunun
altına düşmesi hâlinde bakan, sigorta veya reasürans şirketinin tüm branşlarda veya ilgili
branşlarda yeni sigorta sözleşmesi akdetme ve temdit yetkisini kaldırmaya, ruhsatlarını iptal ve
varlıklarını bloke etmeye yetkilidir.
(4) Sigorta şirketleri ve reasürans şirketleri dışında ve kendi özel kanunları uyarınca,
Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre sigorta veya reasürans sözleşmesi yapan diğer kurum
ve kuruluşların sözleşmelerden doğan yükümlülüklerini yerine getiremediğinin ve mali
bünyesinin sigortalıların hak ve menfaatlerini tehlikeye düşürecek şekilde zayıflamakta
olduğunun tespit edilmesi hâlinde bakan, mali bünyenin güçlendirilmesine yönelik tedbirler
almaya, yönetim ve denetimde yer alan kişilerin tamamını veya bir kısmını görevden alarak
yenilerini atamaya veya yönetimin kayyıma devredilmesini talep etmeye yetkilidir.
(5) Mali bünye zaafiyetinin kriterleri yönetmelikle belirlenir.
(6) Bu madde uyarınca şirket yönetim ve denetimine atananlar, şirkete ait doğmuş veya
doğacak kamu borçlarından, sosyal güvenlik kuruluşlarına olan borçlarından ve şirketin diğer
mali yükümlülüklerinden sorumlu tutulamaz. Bu madde uyarınca atanan kamu görevlileri
hakkında ceza davası açılabilmesi bakanın iznine tabi olduğu gibi bu kişiler hakkında açılan
hukuk davaları da Müsteşarlığa karşı açılmış sayılır. Müsteşarlık tarafından açılan davalar hariç
olmak üzere bu kişiler hakkında açılan davalar ve başlatılan soruşturma ve kovuşturmalarda,
yargılama giderleri ve Türkiye Barolar Birliğince açıklanan asgari ücret tarifesinde belirlenen
avukatlık ücreti, Müsteşarlık bütçesinden karşılanır. Türk Ticaret Kanunu’nun yönetim
kurulunun ibrasına ilişkin hükümleri bu madde uyarınca atananlar hakkında uygulanmaz.
Beşinci Bölüm
Aktüerler, Aracılar ve Sigorta Eksperleri
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Aktüerler ve Brokerler
Madde 21 – (1) Sigorta şirketleri ile reasürans şirketleri, yeterli sayıda aktüerle çalışmak
zorundadır. Müsteşarlık tarafından aktüerlerin kaydedildiği bir aktüerler sicili tutulur. Sicile
kaydolunmadan aktüerlik yapılamaz. Aktüerlik unvanının kazanılması ile aktüerlerin görev ve
yetkilerine ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle belirlenir.
(2) Brokerlik, müsteşarlıktan alınan brokerlik ruhsatı ile yapılır. Müsteşarlık, ruhsat ile
ilgili işlemlerin incelemeye ve onaya hazır hâle getirilmesi hususunda ilgili sivil toplum ve
meslek kuruluşlarına görev verebilir. Brokerlerin görev ve yetkilerine ilişkin usul ve esaslar
yönetmelikle belirlenir.
(3) Sigorta şirketlerinin, sigorta acentelerinin ve sigorta eksperlerinin ortakları, yönetim
ve denetiminde bulunan kişiler ve bunlar adına imza atmaya yetkili olanlar ile mesleki faaliyette
bulunan şirket çalışanları brokerlik yapamaz, tüzel kişi brokerin yönetim ve denetim
kurullarında görev alamaz, imzaya yetkili olarak çalışamaz; bunlara ortak olamaz ve bunlardan
ücret karşılığı herhangi bir iş kabul edemez. Bu sınırlandırmalar, söz konusu kimselerin eş ve
velayeti altındaki çocukları için de geçerlidir.
(4) Sigorta brokerliği yapması yasaklananlar, brokerlik ile ilgili faaliyetlerde
çalıştırılamaz ve her ne şekilde olursa olsun bu kişilerle brokerlik mesleğinin icrası için iş birliği
yapılamaz.
(5) Sigorta brokerleri ve bunların yanlarında çalışanlar, işleri dolayısıyla öğrendikleri
bilgi ve sırları ilgililerin izni olmaksızın açıklayamaz. Ancak, suç teşkil eden hâllerin yetkili
mercilere duyurulması zorunludur.
Sigorta Eksperleri
Madde 22 – (1) Sigorta eksperliği gerçek veya tüzel kişilerce yapılır.
(2) Sigorta eksperliği yapmak isteyen kişilerin;
a) Müsteşarlıktan sigorta eksperlik ruhsatı alması,
b) Levhaya yazılı olması gerekir.
(3) Yabancı sigorta eksperlerinin faaliyetlerine ilişkin usul ve esasları belirlemeye
Bakanlar Kurulu yetkilidir.
(4) Sigorta eksperi unvanı, sigorta eksperliği ruhsatnamesinin alınmasından sonra
kazanılır. Sigorta eksperliği yapacaklar, ruhsatnamelerini aldıktan sonra levhaya kayıt olmak
için Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine başvurur. Müsteşarlık, ruhsatnameye ilişkin
işlemlerin incelemeye ve onaya hazır hâle getirilmesi hususunda ilgili sivil toplum ve meslek
kuruluşlarına görev verebilir.
(5) Sigorta eksperinin kaydı;
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a)

Almış olduğu ruhsatların tümü iptal edilmişse,

b)

Hakkında meslekten çıkarma kararı verilmişse,

c)

Levhaya yazılmasından itibaren altı ay içinde mesleğini ifa etmezse,

ç) Sigorta eksperliğinden ayrılmışsa,
d)
Tespit edilen kayıt ücretini süresi içinde yatırmamışsa veya aidatını üç yıl üst
üste hiç ödememişse levhadan silinir.
(6) Levhadan silinme kararı verilmeden önce sigorta eksperinin yazılı savunması istenir.
Ayrıca, levhadan silinme kararının verilebilmesi için sigorta eksperinin savunmasının
dinlenmesi veya dinlenmek üzere kendisine yapılan çağrıya uymamış olması gerekir. Levhadan
silinme kararı gerekçeli olarak verilir.
(7) Levhadan silinmeyi gerektiren hâllerinin sona erdiğini ispat eden sigorta eksperi,
levhaya yeniden yazılma hakkını kazanır. Ancak, hakkında meslekten çıkarma kararı verilmiş
olan kişinin bir daha levhaya yazılması mümkün değildir. Levhaya yeniden yazılan sigorta
eksperinden kayıt ücreti alınmaz.
(8) Levhaya yeniden yazılma talebinde bulunanlar, levhaya yazılma şartlarının
varlığının devam ettiğini ispatla zorunlu tutulabilir. Levhaya yeniden yazılma talebinin reddine
ilişkin karar gerekçeli olarak verilir.
(9) Levhadan silinen veya Levhaya yeniden yazılma talebi reddolunan kişi, bu kararlara
karşı on beş iş günü içinde Müsteşarlığa yazılı itirazda bulunabilir. Yapılacak itiraz karşısında
Müsteşarlık en geç on beş iş günü içinde görüşünü bildirmek zorundadır. Bu karar kesindir.
(10) Gerçek kişi sigorta eksperleri, sigorta eksperliğini mutat meslek hâlinde yapmak
zorundadır. Gerçek kişi sigorta eksperleri, bu faaliyetlerine devam ettikleri sürede esnaf veya
tacir sıfatıyla mesleğin niteliği ile bağdaşması mümkün olmayan başka bir işle uğraşamaz,
sigorta acenteliği ve brokerlik faaliyetinde bulunamaz.
(11) Bir gerçek kişi sigorta eksperi birden fazla büro açamaz.
(12) Tüzel kişi sigorta eksperleri münhasıran sigorta eksperliği konusunda faaliyet
göstermek zorundadır. Tüzel kişi sigorta eksperi ile iş yapılması durumunda, eksperlik işi tüzel
kişiye verilir. Ancak, işi takip edecek olan sigorta eksperine tüzel kişi tarafından yetki belgesi
düzenlenir. Ekspertiz raporunda şirket kaşesi yanında gerçek kişi sigorta eksperinin de imzası
yer alır. Tüzel kişi sigorta eksperleri nezdinde çalışan sigorta eksperleri, tüzel kişilerden
bağımsız olarak iş kabul edemez, ücretli veya maaşlı bir görevde bulunamaz ve hiçbir şekilde
bir başka tüzel kişi sigorta eksperinin nam ve hesabına çalışamaz.
(13) Sigorta eksperi tarafsız olmak zorundadır. Sigorta eksperleri, taraflardan birisi ile
arasında tarafsızlığını şüpheye düşürecek önemli nedenler veya taraflardan birisi ile 18/6/1927
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tarihli ve 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu’nun 245 inci maddesinin (1), (2) ve
(3) numaralı bentlerinde yazılı derecelerde akrabalığı veya bir iş ortaklığı varsa, sigorta
eksperliği görevini kabul edemez. Bu hüküm, tüzel kişi sigorta eksperlerinin yanında
çalıştırdıkları sigorta eksperleri için de geçerlidir. Bu hükme aykırı olarak düzenlenen raporlar
geçersizdir.
(14) Sigorta şirketlerinin, sigorta acentelerinin ve brokerlerin ortakları, yönetim ve
denetiminde bulunan kişiler ve bunlar adına imza atmaya yetkili olanlar ile mesleki faaliyette
bulunan şirket çalışanları sigorta eksperliği yapamaz; tüzel kişi sigorta eksperlerinin yönetim
ve denetim kurullarında görev alamaz, imzaya yetkili olarak çalışamaz, bunlara ortak olamaz
ve bunlardan ücret karşılığı herhangi bir iş kabul edemez. Bu sınırlandırmalar, söz konusu
kimselerin eş ve velayeti altındaki çocukları için de geçerlidir.
(15) Sigorta eksperleri ve bunların yanlarında çalışanlar, işleri dolayısıyla öğrendikleri
bilgi ve sırları ilgililerin izni olmaksızın açıklayamaz. Ancak, suç teşkil eden hâllerin yetkili
mercilere duyurulması zorunludur.
(16) Sigorta eksperliği yapması yasaklananlar, sigorta eksperliği ile ilgili faaliyetlerde
çalıştırılamayacakları gibi bu kişilerle her ne şekilde olursa olsun sigorta eksperliği mesleğinin
icrası için iş birliği yapılamaz.
(17) Maddi hasarla sonuçlanan trafik kazaları için yetkili sigorta eksperleri tarafından
düzenlenmiş, örneği İçişleri Bakanlığınca tespit olunacak rapor, sigorta tazminatının
ödenmesinde Karayolları Trafik Kanunu’nun 99’uncu maddesindeki kaza ve zarara ilişkin
tespit tutanağı hükmündedir. Eksperler tarafından düzenlenen raporlar delil niteliğindedir.
(18) Sigorta eksperleri, kendilerine teklif edilen işi herhangi bir sebep göstermeksizin
reddedebilir; ancak, mücbir nedenler ve umulmayan hâller hariç olmak üzere en geç üç iş günü
içinde işi kabul edip etmediğini, işi teklif edene yazılı olarak bildirmek zorundadır. Bildirimde
bulunmayan sigorta eksperi, işi kabul etmiş sayılır.
(19) Sigorta eksperi, sigortacı veya sigorta ettiren ya da sigorta sözleşmesinden menfaat
sağlayan kişiler tarafından serbestçe tayin edilebilir. Sigorta sözleşmesinde, sigorta eksperinin
sigorta ettiren veya sigorta sözleşmesinden menfaat sağlayan kişiler tarafından tayin edilmesi
hâlinde ücretin hangi tarafça karşılanacağı belirtilir. Sözleşmede belirtilmediği takdirde, ücret
sigortacı tarafından ödenir. İki sigorta eksperi tarafından reddolunan kişi, kendisine sigorta
eksperi tayin edilmesini Sigorta Eksperleri İcra Komitesinden talep edebilir. Tayin olunan
sigorta eksperi, Komite tarafından belirlenen ücret karşılığında işi kabul etmek zorundadır.
Ancak, işi kabul zorunluluğu bu maddenin on yedinci fıkrası uyarınca düzenlenen kaza ve
zarara ilişkin tespit tutanağı için uygulanmaz.
(20) Ekspertiz ücretinin miktarı, sigorta eksperi ile kendisini tayin eden taraf arasında
serbestçe kararlaştırılır.
(21) Sigorta eksperliği kursları, sınavları ve stajı, yönetmelikle belirlenecek her bir
280

eksperlik dalı için ayrı ayrı yapılır. Sigorta eksperlik kursu ve diğer eğitim faaliyetleri, 8/2/2007
tarihli ve 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu’na tabi değildir.
(22) Bu Kanun’a göre yetkili olanlar dışında hiçbir kişi, sigorta eksperliği faaliyetinde
bulunamayacağı gibi ticaret unvanlarında veya herhangi bir belgede, sigorta eksperliği iş ve
işlemleriyle uğraştığı izlenimini yaratacak kelime ve işaretler kullanamaz.
Sigorta Acenteleri
Madde 23 – (1) Sigorta acenteliği gerçek veya tüzel kişilerce yapılır. Sigorta acenteliği
yapmak isteyenlerin Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğince tutulan levhaya yazılı olması
gerekir.
(2) Sigorta acenteliği yapacakların niteliklerine ilişkin usul ve esaslar yönetmelik ile
belirlenir. Sigorta acenteliği yapacaklar, Müsteşarlıktan bu nitelikleri taşıdıklarını gösteren bir
belge alarak levhaya kayıt olmak için Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine başvurur.
Müsteşarlık, belge alınmasına ilişkin işlemlerin incelemeye ve onaya hazır hâle getirilmesi için
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine görev verebilir. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği bu
işlemlerin gerçekleştirilmesi için uygun gördüğü ilgili sivil toplum ve meslek kuruluşları ile iş
birliği yapabilir.
(3) Bankalar ile özel kanunla kurulmuş ve kendisine sigorta acenteliği yapma yetkisi
tanınan kurumlar hakkında bu maddenin birinci fıkrasında yer alan levhaya kayıt zorunluluğu
ile Müsteşarlıktan belge almaya ilişkin ikinci fıkrası hükmü uygulanmaz.
(4) Aşağıdaki hâllerde sigorta acentesinin kaydı;
a)

Sigorta acenteliği yapması için gerekli nitelikleri kaybetmişse,

b)

Hakkında meslekten çıkarma kararı verilmişse,

c)

Levhaya yazılmasını müteakip altı ay içinde faaliyete geçmezse,

ç) Sigorta acenteliğinden ayrılmışsa,
d)

Ticaret veya ticaret ve sanayi odasındaki kaydı silinmişse,

e)
Tespit edilen kayıt ücretini süresi içinde yatırmamışsa veya aidatını üç yıl üst
üste hiç ödememişse levhadan silinir.
(5) Levhadan silinme kararı verilmeden önce sigorta acentesinin yazılı savunması
istenir. Levhadan silinme kararının verilebilmesi için sigorta acentesinin savunmasının
dinlenmesi veya savunması dinlenmek üzere kendisine yapılan çağrıya uymamış olması
gerekir. Levhadan silinme kararı gerekçeli olarak verilir.
(6) Levhadan silinmeyi gerektiren hâllerinin sona erdiğini ispat eden sigorta acentesi,
Levhaya yeniden yazılma hakkını kazanır. Ancak, hakkında meslekten çıkarma kararı verilmiş
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olan kişinin bir daha levhaya yazılması mümkün değildir. Levhaya yeniden yazılan sigorta
acentesinden kayıt ücreti alınmaz.
(7) Levhaya yeniden yazılma talebinde bulunanlar, levhaya yazılma şartlarının
varlığının devam ettiğini ispatla zorunlu tutulabilir. Levhaya yeniden yazılma talebinin reddine
ilişkin karar gerekçeli olarak verilir.
(8) Levhadan silinen veya levhaya yeniden yazılma talebi reddolunan kişi, bu kararlara
karşı on beş iş günü içinde Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Yönetim Kuruluna yazılı itirazda
bulunabilir. Yapılacak itiraz karşısında Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Yönetim Kurulu en
geç on beş iş günü içinde görüşünü bildirmek zorundadır. Bu karar kesindir.
(9) 23/2/1995 tarihli ve 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 4/A
maddesinin üçüncü fıkrası hükmü, sigorta acenteleri için sadece acentelik faaliyeti dolayısıyla
sunulan hizmetlerde uygulanır. Sigorta şirketinin sağlayıcı olarak yaptığı ayıplı hizmetlerden
sigorta acentesi sorumlu değildir.
(10) Bankalar ile özel kanunla kurulmuş ve kendisine sigorta acenteliği yapma yetkisi
tanınan kurumlar ve sözleşme yapmaya veya prim tahsiline, hayat sigortaları veya zorunlu
sigortalarla sınırlı olarak yetki verilen sigorta acenteleri hariç olmak üzere kendilerine sözleşme
yapma veya prim tahsil etme yetkisi verilen sigorta acenteleri, bireysel emeklilik işlemleriyle
ilgili acentelik faaliyeti dışında başka bir ticari faaliyette bulunamaz.
(11) Bakanlar Kurulu, yabancı sigorta acentelerinin Türkiye’deki faaliyetleri ile
Türkiye’de faaliyet gösteren sigorta acentelerinin yabancı sigorta şirketleri adına Türkiye’deki
aracılık hizmetlerine ilişkin düzenleme yapmaya yetkilidir.
(12) Sigorta şirketlerinin, sigorta sözleşmeleri için brokerlik yapanların ve sigorta
eksperlerinin yönetim ve denetiminde bulunan kişiler ile bunlar adına imza atmaya yetkili
olanlar sigorta acentelerinin yönetim ve denetim kurullarında görev alamaz; imzaya yetkili
olarak çalışamaz; bu şirketlere ortak olamaz ve bunlardan ücret karşılığı herhangi bir iş kabul
edemez. Bu sınırlandırmalar, söz konusu kimselerin eş ve velayeti altındaki çocukları için de
geçerlidir. Ancak, sigorta şirketlerinin yönetiminde, denetiminde bulunan kişiler ile bunlar
adına imza atmaya yetkili olanların eş ve velayeti altındaki çocukları için sınırlandırma bu
kişilerin faaliyette bulunduğu şirketin sigorta acenteliği içindir.
(13) Bu Kanun’a göre yetkili olanlar dışında hiçbir gerçek veya tüzel kişi, sigorta
acenteliği faaliyetinde bulunamayacağı gibi ticaret unvanlarında veya herhangi bir belgede,
sigorta acenteliği iş ve işlemleriyle uğraştığı izlenimini yaratacak kelime ve işaretler
kullanamaz.
(14) Sigorta acenteliği yapmaktan yasaklananlar, sigorta acenteliğiyle ilgili faaliyetlerde
çalıştırılamayacakları gibi bu kişilerle her ne şekilde olursa olsun sigorta acenteliği mesleğinin
icrası için iş birliği yapılamaz.
(15) Sigorta acentesi, acentelik sözleşmesinin sona ermesi hâlinde, sigorta ettirenlerle
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yaptığı veya kısa bir süre içinde yapacağı işlerle ilgili sözleşme ilişkisi devam etmiş olsa elde
edeceği komisyona hak kazanır.
(16) Sözleşme ilişkisinin sona ermesinden sonra sigorta şirketi sigorta acentesinin
portföyü sayesinde önemli menfaatler elde ediyor ve hakkaniyet gerektiriyorsa sigorta acentesi,
sigorta şirketinden tazminat talep edebilir. Ancak, sigorta acentesinin haklı bir nedene
dayanmaksızın sözleşmeyi feshetmesi ya da kendi kusuruyla sözleşmenin feshine neden olması
hâlinde tazminat hakkı düşer.
(17) Sigorta acenteleri ile bunların yanlarında çalışanlar, işleri dolayısıyla öğrendikleri
bilgi ve sırları ilgililerin izni olmaksızın açıklayamaz. Ancak, suç teşkil eden hâllerin yetkili
mercilere duyurulması zorunludur.
(18) Türk Ticaret Kanunu’nun acentelere ilişkin hükümleri sigorta acenteleri hakkında
da uygulanır.
Altıncı Bölüm
Meslek Örgütlenmeleri
Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği
Madde 24 – (1) Sigorta şirketleri ve reasürans şirketleri, merkezi İstanbul’da bulunan
ve kamu kurumu niteliğinde bir meslek kuruluşu olan Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri
Birliğine, ruhsat almalarından itibaren bir ay içinde üye olmak zorundadır. Ancak, Bakanlar
Kurulu, üye olma zorunluluğunu kaldırmaya yetkilidir. Sigorta şirketleri ile reasürans şirketleri
hakkında 18/5/2004 tarihli ve 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve
Borsalar Kanunu’nun 9’uncu maddesinin yedinci fıkrası hükmü uygulanmaz.
(2) Birlik üyesi olan sigorta şirketi ve reasürans şirketinin, Birlik Yönetim Kurulu
tarafından derhâl Levhaya kaydedilmesi gerekir. Aşağıdaki hâllerde sigorta şirketi ve reasürans
şirketinin kaydı;
a)

almış olduğu ruhsatların tümü iptal edilmişse,

b)

tüm branşlarda yeni sigorta ve reasürans sözleşmesi yapma yetkisi kaldırılmışsa,

c)
ruhsatın verildiği tarihten itibaren bir yıl içinde veya Müsteşarlığın bilgisi
dâhilinde yapılanlar hariç olmak üzere, aralıksız olarak altı ay süre ile sigorta veya reasürans
sözleşmesi akdetmemişse,
ç) sigorta şirketi ve reasürans şirketi hakkında iflas veya tasfiye kararı verilmişse,
d)
kendisine yapılan tebligata rağmen süresi içinde giderlere katılma paylarını ve
aidatlarını ödememişse levhadan silinir.
(3) Levhaya kayıtlı olmayan sigorta şirketi ve reasürans şirketi Genel Kurulda seçme ve
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seçilme hakkına sahip değildir. Levhadan silinmeyi gerektiren hâllerinin sona erdiğini ispat
eden sigorta şirketi veya reasürans şirketi, levhaya yeniden yazılma hakkını kazanır. Levhaya
yeniden yazılan sigorta şirketi ve reasürans şirketinden giriş aidatı alınmaz.
(4) Birlik Yönetim Kurulu, gerekli gördüğü hâllerde nedenlerini de açıklamak suretiyle
levhaya yeniden yazılma talebinde bulunan sigorta şirketi veya reasürans şirketinin levhaya
yazılma şartlarının varlığının devam ettiğini ispatla zorunlu tutabilir. Levhaya yeniden yazılma
talebinin reddine ilişkin karar gerekçeli olarak verilir.
(5) Levhadan silinen veya levhaya yeniden yazılma talebi reddolunan sigorta şirketi ve
reasürans şirketi, Yönetim Kurulunun silme veya ret kararına karşı on beş iş günü içinde
Müsteşarlığa yazılı itirazda bulunabilir. Yapılacak itiraz karşısında Müsteşarlık, en geç on beş
iş günü içinde kararını bildirmek zorundadır. Müsteşarlığın bu konuda vereceği karar kesindir.
(6) Ruhsatlarının tümü iptal edilen, hakkında iflas ve tasfiye kararı verilen veya başka
nedenlerle faaliyeti sona eren sigorta şirketlerinin ve reasürans şirketlerinin Birlik üyelikleri
düşer.
(7) Birliğin amacı;
a) Sigortacılık mesleğinin gelişmesini temin etmek,
b) Üyelerinin dayanışma, birlik ve sigortacılık mesleğinin gerektirdiği vakar ve disiplin
içinde ekonominin ihtiyaçlarına uygun olarak çalışmalarını sağlamak,
c) Haksız rekabeti önlemek üzere gerekli kararları almak ve uygulamaktır.
(8) Birliğin görev ve yetkileri şunlardır:
a) Sigortacılık mesleğinin gelişmesini sağlayıcı önlemler almak, bu amaçla araştırma
kuruluşları tesis etmek ve bu konudaki araştırma ve çalışmaları desteklemek.
b) Türkiye’de sigortacılığı temsil etmek ve tanıtmak için gerekli girişimlerde bulunmak,
yurt içi ve yurt dışındaki ilgili kuruluşlara gerektiğinde üye olmak ve delege göndermek.
c) Gerektiğinde sigorta sözleşmelerine ilişkin rehber tarifeleri hazırlayarak sektörün
hizmetine sunmak.
ç) Sigortacılık mevzuatı ile kendisine verilen görevleri yerine getirmek ve aldığı
kararların ve önlemlerin uygulanmasını izlemek.
d) Uyulması zorunlu meslek kurallarını belirlemek, üyelerinin mesleğin gerektirdiği
disiplin içinde ekonominin ihtiyaçlarına uygun olarak çalışmalarını sağlamak, üyeleri
arasındaki haksız rekabeti önlemek amacıyla, gerekli her türlü tedbiri almak ve uygulamak.
e) Sigortacılık konusunda eğitim vermek amacıyla ilgili kuruluş ve derneklerle işbirliği
yapmak, seminerler ve konferanslar düzenlemek, kitap, dergi ve broşürler yayımlamak.
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f) Gerekli sayı ve nitelikte sigorta inceleme ve araştırma komiteleri kurmak, görev, yetki
ve çalışma şekillerini düzenlemek.
g) Üyelerinin yıllık faaliyet sonuçları hakkında her yıl raporlar hazırlamak ve bu
raporları üyelerine ve ilgililere dağıtmak.
ğ) Sigortalarla ilgili bilgilerin tutulmasını sağlamak ve bu amaçla bilgi merkezi
oluşturmak.
h) Sigortacılıkta tahkimin işleyişini düzenlemek ve sigorta hakemlerinin listesini
tutmak.
(9) Birlik, ilgili olduğu meslekler konusundaki mevzuat ile almış olduğu karar ve
önlemlerin uygulanmasını takip eder ve Müsteşarlıkça alınması talep edilen tedbirleri alır.
(10) Birlik, Müsteşarlığın uygun görüşü alınarak bu Kanun hükümleri çerçevesinde
sigortacılıkla ilgili tüzel kişiliği haiz büro, şirket ve vakıf kurmaya ve kurulu şirketlere iştirak
etmeye yetkilidir.
(11) Birliğin organları; Genel Kurul, Yönetim Kurulu, Başkanlık, Başkanlık Divanı,
Disiplin Kurulu ve Denetim Kuruludur. Sigorta şirketleri ve reasürans şirketleri Genel Kurul
dışında bu organlardan yalnız birinde asıl üye ile temsil edilir.
(12) Sigorta şirketleri ile reasürans şirketleri Genel Kurulda, genel müdür veya vekili
tarafından temsil edilir. Müsteşarlık, Birlik Genel Kurulunda temsilci bulundurabilir.
(13) Genel Kurulca iki yıl için seçilen Başkanlık Divanı; başkan, başkan yardımcısı ile
Yönetim Kurulunun ilk toplantıda kendi aralarından seçecekleri saymandan oluşur.
(14) Birlik Başkanı ile Yönetim Kurulu, Disiplin Kurulu ve Denetim Kurulu asıl ve
yedek üyeleri Genel Kurul tarafından seçilir. Birlik Başkanı Yönetim Kurulunun da başkanıdır.
Yönetim Kurulu üye sayısı, Genel Kurul yapıldığı tarihte kayıtlı olan üye sayısına göre
belirlenir. Üye sayısı elli ve elliden az ise yedi, elli ve altmış arasında ise dokuz, altmış ve daha
fazla ise on bir üyeden ve her hâlükârda dört yedek üyeden oluşur. Disiplin Kurulu ve Denetim
Kurulu, üçer asıl ve ikişer yedek üyeden teşekkül eder. Birlik Başkanı, Yönetim Kurulu,
Disiplin Kurulu ve Denetim Kurulunun görev süresi iki yıldır. Disiplin Kurulu ve Denetim
Kurulu ilk toplantıda bir başkan seçer.
(15) Birliğin çalışma esasları ve faaliyetlerinin kapsamı yönetmelikle belirlenir. Sigorta
şirketleri ile reasürans şirketleri, Birlik tarafından alınacak karar ve tedbirlere uymak
zorundadır.
(16) Sigorta şirketleri ve reasürans şirketleri, Birlik üyeliğine girişte ve her yıl Genel
Kurul tarafından belirlenen miktarda giriş aidatı öder. Birliğin masraflarına iştirak payları,
üyelerinin bir yıl zarfında Türkiye dâhilinde elde ettikleri direkt prim gelirleri toplamına göre
yönetmelikteki esaslar dairesinde hesap edilir ve paylaştırılır. Aidatlar ve giderlere katılma
285

payları, yönetmelikle belirtilen süre içinde ödenmediği takdirde Birlik tarafından icra yoluyla
tahsil olunur. Giderlere katılma paylarının ödenmesine dair kararlar 9/6/1932 tarihli ve 2004
sayılı İcra ve İflas Kanunu’nun 68. maddesinde yazılı resmî belge niteliğindedir.
(17) Birlik, oluşturacağı bilgi merkezinin giderlerine katkı için de sigorta şirketlerinden
katılım talep edebilir. Katılma payı, bilgi merkezinde verilerinin toplanmasına karar verilen
sigortalara ilişkin şirketler tarafından gerçekleştirilen prim üretiminin binde birini aşmamak
üzere Müsteşarlıkça belirlenir. Müsteşarlık, bu oranın yüzde elli oranında azaltılmasına veya
artırılmasına karar verebilir. Bilgi merkezi giderlerine, gerekli görülmesi durumunda, Birlik
bütçesinden ve Müsteşarlığın uygun görüşü alınarak Hesaptan katkı sağlanabilir.
(18) Birliğin bu madde uyarınca aldığı karar ve tedbirlere zamanında ve tam olarak
uymayan üyeler hakkında Yönetim Kurulunca iki bin Türk Lirasından altı bin Türk Lirasına
kadar idari para cezası uygulanır.
(19) Birliğin tüm faaliyetleri Müsteşarlık tarafından denetlenir.
Birlik Organlarının Seçim Esasları ve Yasaklar
Madde 25 – (1) Birliğin organ seçimleri gizli oy ve açık tasnif ile yapılır ve organlarda
her üyenin bir oy hakkı vardır.
(2) Seçim yapılacak Genel Kurul toplantısından en az on beş gün önce Birlik seçimleri
için üyelerin temsilcilerini belirleyen liste, toplantının gündemi, yeri, günü, saati ile çoğunluk
olmadığı takdirde yapılacak ikinci toplantıya dair hususları belirten bir yazıyla birlikte üç nüsha
olarak o yer ilçe seçim kurulu başkanı olan hâkime tevdi edilir. Seçim yapılacak yerde birden
fazla ilçe seçim kurulu bulunması hâlinde, görevli hâkim, Yüksek Seçim Kurulunca belirlenir.
Toplantı tarihlerinin, gündemde yer alan diğer konular göz önünde bulundurularak
görüşmelerin bir cumartesi günü akşamına kadar sonuçlanması ve seçimlerin ertesi günü olan
pazar gününün dokuz ile on yedi saatleri arasında yapılmasını sağlayacak şekilde düzenlenmesi
zorunludur.
(3) Hâkim, gerektiğinde ilgili kayıt ve belgeleri de getirtip incelemek suretiyle varsa
noksanları tamamlattırdıktan sonra seçime katılacak üyeleri belirleyen liste ile ikinci fıkrada
belirtilen diğer hususları onaylar. Onaylanan liste ile toplantıya ait diğer hususlar Birliğin ilan
yerlerinde asılmak suretiyle üç gün süre ile ilan edilir.
(4) İlan süresi içinde listeye yapılacak itirazlar hâkim tarafından incelenir ve en geç iki
gün içinde karara bağlanır.
(5) Bu suretle kesinleşen listeler ile toplantıya ait diğer hususlar onaylanarak Birliğe
gönderilir.
(6) Hâkim, aday olmayan üyeler arasından bir başkan ile iki üyeden oluşan bir seçim
sandık kurulu atar. Aynı şekilde ayrıca üç yedek üye de hâkim tarafından belirlenir. Seçim
sandık kurulu başkanının yokluğunda kurula en yaşlı üye başkanlık eder.
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(7) Seçim sandık kurulu, seçimlerin Kanun’un öngördüğü esaslara göre yürütülmesi,
yönetimi ve oyların tasnifi ile görevli olup bu görevleri seçim ve tasnif işleri bitinceye kadar
aralıksız olarak devam eder.
(8) Seçim süresinin sonunda seçim sonuçları tutanakla tespit edilip seçim sandık kurulu
başkan ve üyeleri tarafından imzalanır. Birden fazla sandık bulunması hâlinde tutanaklar, hâkim
tarafından birleştirilir. Tutanakların birer örneği seçim yerinde asılmak suretiyle geçici seçim
sonuçları ilan edilir. Kullanılan oylar ve diğer belgeler, tutanağın bir örneği ile birlikte üç ay
süreyle saklanmak üzere ilçe seçim kurulu başkanlığına tevdi edilir.
(9) Seçimin devamı sırasında yapılan işlemler ile tutanakların düzenlenmesinden
itibaren iki gün içinde seçim sonuçlarına yapılacak itirazlar, hâkim tarafından aynı gün incelenir
ve kesin olarak karara bağlanır. İtiraz süresinin geçmesi ve itirazların karara bağlanmasından
hemen sonra hâkim, yukarıdaki hükümlere göre kesin sonuçları ilan eder ve Birliğe bildirir.
(10) Listede adı yazılı olmayan üyeler oy kullanamaz. Oylar, oy verenin kimliğini Birlik
veya resmî kuruluşça verilen belge ile ispat etmesinden ve listedeki isminin karşısındaki yerin
imzalanmasından sonra kullanılır. Oylar, organlara göre birlikte veya ayrı ayrı düzenlenen oy
pusulalarının üzerinde ilçe seçim kurulu mühürü bulunan ve oy verme sırasında sandık kurulu
başkanı tarafından verilecek zarfa konulması suretiyle kullanılır. Bunların dışındaki zarflara
konulan oylar geçersiz sayılır. Seçimlerde kullanılacak araç ve gereçler ilçe seçim kurulundan
sağlanır ve sandıkların konacağı yerler hâkim tarafından belirlenir.
(11) Hâkim, seçim sonuçlarını etkileyecek ölçüde bir usulsüzlük veya kanuna aykırı
uygulama sebebiyle seçimlerin iptaline karar verdiği takdirde, süresi bir aydan az ve iki aydan
fazla olmamak üzere seçimin yenileneceği pazar gününü tespit ederek Birliğe bildirir.
Belirlenen günde yalnızca seçim yapılır ve seçim işlemleri bu madde ile Kanun’un öngördüğü
diğer hükümlere uygun olarak yürütülür.
(12) İlçe seçim kurulu başkanına, hâkime ve seçim sandık kurulu başkanı ile üyelerine,
26/4/1961 tarihli ve 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında
Kanun’da belirtilen esaslara göre ücret ödenir. Bu ücret ve diğer seçim giderleri Birlik
bütçesinden karşılanır.
(13) Seçimler sırasında sandık kurulu başkan ve üyelerine karşı işlenen suçlar kamu
görevlilerine karşı işlenmiş gibi cezalandırılır.
(14) Birlik, kuruluş amaçları dışında faaliyette bulunamaz. Birlik organlarının
seçimlerinde siyasi partiler aday gösteremez. Amaçları dışında faaliyet gösteren Birliğin
sorumlu organlarının görevine, bakanın veya cumhuriyet savcısının istemi üzerine mahkeme
kararıyla son verilir ve yerlerine yenileri seçtirilir.
(15) Görevlerine son verilen organların yerine en geç bir ay içinde yenileri seçilir. Yeni
seçilenler eskilerin süresini tamamlar.
(16) Göreve son verme hükümleri Birlik Genel Kurulu hakkında uygulanmaz.
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(17) Bakan veya Müsteşarlığın bu Kanun uyarınca Birlik organları tarafından yürütülen
işlemler hakkında verdiği kararları, görevli organlar aynen yerine getirmekle yükümlüdür. Bu
kararları kanuni bir sebep olmaksızın yerine getirmeyen veya eski kararda direnme niteliğinde
yeni bir karar veren veya Kanun’un zorunlu kıldığı işlemleri uyarılmasına rağmen yerine
getirmeyen Birlik organları hakkında da ondördüncü fıkra hükümleri uygulanır.
(18) Görevlerine son verilen organ üyelerinin ve tüzel kişi temsilcilerinin cezai
sorumlulukları saklıdır. Bu organların onyedinci fıkra gereğince görevlerine son verilmesine
sebep olan tasarrufları hükümsüzdür.
(19) Millî güvenliğin, kamu düzeninin suç işlenmesini veya suçun devamını önlemenin
yahut yakalamanın gerektirdiği hâllerde gecikmede sakınca varsa bakan, Birliği faaliyetten
menedebilir. Bakanın kararı yirmi dört saat içinde görevli hâkimin onayına sunulur. Hâkim
kararını kırk sekiz saat içinde açıklar; aksi hâlde bu idari karar kendiliğinden yürürlükten kalkar.
(20) Birlik yönetim ve denetiminde yer alanlar ile Birlik çalışanları, işleri dolayısıyla
öğrendikleri bilgi ve sırları ilgililerin izni olmaksızın açıklayamaz. Ancak, suç teşkil eden
hâllerin yetkili mercilere duyurulması zorunludur.
Sigorta Eksperleri İcra Komitesi
Madde 26 – (1) Dört yıl için seçilen ve dokuz kişiden oluşan Sigorta Eksperleri İcra
Komitesinin yedi asıl ve yedi yedek üyesi, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından tutulan
levhaya kayıtlı ve mesleğinde itibar ve tecrübe sahibi sigorta eksperleri arasından,
Müsteşarlıkça belirlenen usul ve esaslara göre seçilir. Ayrıca bu Komiteye Türkiye Odalar ve
Borsalar Birliği Yönetim Kurulundan bir üye ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Genel
Sekreteri veya görevlendireceği yardımcısı daimî üye olarak atanır. Sigorta Eksperleri İcra
Komitesine seçilebilmek için en az on yıl bilfiil sigorta eksperliği yapmış olmak gerekir. Yedek
üyelerde de asıl üyelerde aranan nitelikler aranır. Sigorta Eksperleri İcra Komitesi, ilk
toplantıda kendi içinden bir başkan ve bir başkan yardımcısı seçer. Tüzel kişi sigorta eksperleri,
Sigorta Eksperleri İcra Komitesinde genel müdürleri veya şirketi temsile yetkili kişiler
tarafından temsil edilir. Geçmiş beş yıl içinde disiplin cezası alanlar ile hakkında sigorta
eksperliğine engel bir suçtan dolayı kovuşturma açılmasına karar verilenler kovuşturma
tamamlanana kadar Sigorta Eksperleri İcra Komitesine seçilemez ve tüzel kişiyi temsil edemez.
Sigorta Eksperleri İcra Komitesinde yer almakla birlikte daha sonra seçim yeterliliğini
kaybeden, ardı ardına yapılmış üç toplantıya geçerli bir özrü olmadan kendisi veya tüzel kişi
açısından temsilcisi katılmayan üyelerin üyelikleri kendiliğinden düşer.
(2) Sigorta Eksperleri İcra Komitesi, aşağıda belirtilen görevleri yerine getirir:
a) Sigorta eksperliği faaliyetlerinin adil ve dürüst olması, iş ahlakının sağlanması,
meslek mensuplarının mesleğin gerektirdiği özen, disiplin ve dayanışma içinde çalışması
amacıyla meslek kurallarını oluşturmak.
b) Meslek mensupları arasında haksız rekabeti önlemek için gerekli bütün tedbirleri
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almak ve uygulamak.
c) Yurt içinde ve yurt dışındaki meslekî gelişmeler ile idari ve yasal düzenlemeleri
izleyerek, bu konuda üyelerini aydınlatmak.
ç) Sigorta eksperliği faaliyetine ilişkin olarak, ulusal veya uluslararası mali, iktisadi ve
mesleki kurum ve kuruluşlar ile ilişkiler kurmak.
d) Sigorta eksperliği mesleğinin geliştirilmesi amacıyla kurslar tertip etmek, seminer ve
konferans gibi eğitim faaliyetlerinde bulunmak.
e) Sigortacılık ve sigorta eksperliği mesleğine ilişkin gelişmeleri izlemek, bu konudaki
yayın ve içtihatları derleyerek meslek mensuplarının yararına sunmak.
f) Mesleki konularda mütalaa vermek ve yetkili mercilere görüş bildirmek.
g) Sigortacılık mevzuatı uyarınca sigorta eksperliği yapabilmek için gerekli olan
Levhaya kayıt işlemleri ile kayıttan silinme işlemlerini yürütmek.
ğ) Sigorta eksperleri hakkında sigortacılık faaliyeti ile ilgili konularda disiplin cezası
vermek.
h) Müsteşarlıkça verilecek diğer görevleri yerine getirmek.
(3) Sigorta Eksperleri İcra Komitesince alınan kararlar en geç on beş gün içinde Türkiye
Odalar ve Borsalar Birliği Yönetim Kuruluna bildirilir. Sigorta Eksperleri İcra Komitesince
alınan kararların işleme konulabilmesine yönelik usule ilişkin işlemler, Türkiye Odalar ve
Borsalar Birliği Yönetim Kurulu tarafından yerine getirilir. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
Yönetim Kurulu, Sigorta Eksperleri İcra Komitesince kendisine bildirilen kararların gereğini
bildirim tarihinden itibaren en geç on beş gün içinde yerine getirmek zorundadır. Sigorta
Eksperleri İcra Komitesi, ikinci fıkrada sayılan işlemleri yerine getirebilmek için gerektiğinde
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Yönetim Kurulu ile Müsteşarlığın uygun görüşü ile ticaret
odalarına veya ticaret ve sanayi odalarına görev verebilir.
(4) Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu’nun 94. maddesi
Sigorta Eksperleri İcra Komitesi için de uygulanır. Sigorta Eksperleri İcra Komitesi üyelerine
ödenecek huzur hakkı ve diğer ödemeler, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Yönetim
Kurulunun teklifi ve Müsteşarlığın uygun görüşü ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Genel
Kurulunca tespit edilir.
(5) Sigorta Eksperleri İcra Komitesince mesleğin vakar ve onuruna aykırı fiil ve
hareketlerde bulunanlarla görevlerini yapmayan veya kusurlu olarak yapan yahut görevinin
gerektirdiği güveni sarsıcı hareketlerde bulunan sigorta eksperleri hakkında, sigorta eksperliği
hizmetlerinin gereği gibi yürütülmesi maksadı ile durumun niteliğine ve ağırlık derecesine göre
aşağıdaki disiplin cezaları verilir:
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a)
Uyarma; sigorta eksperine mesleğinin icrasında daha dikkatli davranması
gerektiğinin yazı ile bildirilmesidir.
b)
Kınama; sigorta eksperine görevinde ve davranışında kusurlu sayıldığının yazı
ile bildirilmesidir.
c)
Geçici olarak meslekî faaliyetten alıkoyma; sigorta eksperliği sıfatı saklı kalmak
üzere altı aydan az, bir yıldan çok olmamak üzere mesleki faaliyetten alıkoymadır.
ç) Meslekten çıkarma; sigorta eksperinin meslekten çıkartılarak bir daha bu mesleği icra
etmesine izin verilmemesidir.
(6) Hakkında meslekten çıkarma kararı verilen tüzel kişi sigorta eksperini temsile ve
ilzama yetkili olup meslekten çıkarma kararı verilmesinde sorumluluğu bulunanlar bir daha
sigorta eksperliği yapamaz ve başka bir tüzel kişi sigorta eksperinde denetçi veya temsile ve
ilzama yetkili olarak çalışamaz.

(7) Meslek kurallarına, mesleğin vakar ve onuruna aykırı fiil ve harekette bulunanlarla
görevin gerektirdiği güveni sarsıcı harekette bulunan sigorta eksperleri hakkında, uyarma,
tekrarında ise kınama cezası uygulanır.
(8) Görevini bağımsızlık, tarafsızlık ve dürüstlükle yapmayan veya kusurlu olarak yapan
veya mesleğin genel ilkelerine aykırı harekette bulunan sigorta eksperleri için geçici olarak
meslekî faaliyetten alıkoyma cezası uygulanır.
(9) Kasten gerçeğe aykırı ekspertiz raporu düzenledikleri mahkeme kararı ile kesinleşen
meslek mensuplarına meslekten çıkarma cezası verilir.
(10) Hakkında meslekten çıkarma cezası gerektirebilecek mahiyetteki bir işten dolayı
soruşturma yapılmakta olan sigorta eksperi, Sigorta Eksperleri İcra Komitesinin kararıyla,
tedbir mahiyetinde işten el çektirilebilir. İşten el çektirme kararı, ilgili mercilere derhâl
duyurulur. İşten el çektirme kararı, soruşturmanın durdurulmuş veya sigorta eksperliğine engel
olmayan bir ceza verilmiş olması hâlinde kendiliğinden ortadan kalkar. İşten el çektirme kararı,
bu kararın verilmesine esas olan hâl ve şartların bulunmadığı veya sonradan kalktığının sabit
olması durumunda kaldırılır.
(11) Üç yıllık bir dönem içinde iki veya daha fazla disiplin cezasını gerektiren davranışta
bulunan sigorta eksperi hakkında, her yeni suçu için bir öncekinden daha ağır ceza uygulanır.
(12) Geçici olarak meslekî faaliyetten alıkoyma cezası ile cezalandırılmasından sonra
beş yıllık dönem içinde bu cezayı gerektiren fiili yeniden işleyen sigorta eksperleri hakkında
meslekten çıkarma cezası uygulanır.
(13) Kovuşturma ve hüküm tesisi, disiplin soruşturması yapılmasına ve disiplin cezası
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uygulanmasına engel değildir.
(14) Sigorta Eksperleri İcra Komitesi üyeleri hakkındaki soruşturmalar Müsteşarlıkça
yapılır. Müsteşarlık tarafından verilen kararlar kesindir.
(15) Disiplin cezasını gerektirecek eylemlerin işlenmesinden itibaren üç yıl geçmiş ise
disiplin soruşturması yapılamaz. Ancak, Sigorta Eksperleri İcra Komitesince işe el konulmuş
ise bu süre işlemez.
(16) Disiplin cezasını gerektirecek eylemlerin işlenmesinden itibaren beş yıl geçmiş ise
disiplin cezası verilemez.
(17) Disiplin cezasını gerektiren eylem aynı zamanda suç teşkil ediyorsa ve bu suç için
ilgili kanunlarda daha uzun bir zaman aşımı süresi tespit olunmuşsa bu maddedeki zaman aşımı
süreleri yerine ilgili kanunlardaki zaman aşımı süresi uygulanır.

(18) Disiplin kararlarına karşı, kararın Sigorta Eksperleri İcra Komitesince tebliğinden
itibaren onbeş gün içinde Müsteşarlığa itirazda bulunulabilir. Müsteşarlık en geç bir ay
içerisinde itirazı karara bağlar. Müsteşarlık tarafından verilen kararlar kesindir.
(19) Disiplin cezalarına ilişkin kararlar kesinleşmedikçe uygulanamaz.
(20) Meslekten çıkarma ve geçici olarak meslekî faaliyetten alıkoyma cezalarından
başka bir disiplin cezası verilen sigorta eksperleri, söz konusu cezaların uygulanmasından
itibaren beş yıl geçtikten sonra Sigorta Eksperleri İcra Komitesine başvurarak haklarındaki
disiplin cezalarının sicillerinden silinmesini talep edebilir. İlgilinin bu süre içinde disiplin
cezası almamış olması hâlinde, disiplin cezasının silinmesine karar verilir.
(21) Sigorta Eksperleri İcra Komitesinin bu madde uyarınca aldığı karar ve tedbirlere
zamanında ve tam olarak uymayan üyeler hakkında Sigorta Eksperleri İcra Komitesince iki bin
Türk lirasından altı bin Türk lirasına kadar idari para cezası uygulanır.
(22) Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Sigorta Eksperleri İcra Komitesinin görevlerini
etkin bir biçimde gerçekleştirebilmesi için uygun mekân, yeterli sayıda personel ve gerekli
teknik donanımı temin eder.
(23) Sigorta Eksperleri İcra Komitesi, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Yönetim
Kurulunun uygun görüşü ile Levhaya kayıt ücreti veya aidatı belirlemeye yetkilidir. Bu
ödemeler Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği bütçesine gelir kaydedilir.
(24) Müsteşarlık, mevzuata ve sigortacılık sektörünün genel menfaatlerine aykırılık
tespit etmesi hâlinde Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinden sigorta eksperlerine ilişkin yapılan
düzenlemelerin iptal edilmesini veya düzenlemelerde değişiklik yapılmasını isteyebilir.
(25) Sigorta Eksperleri İcra Komitesinin çalışma esas ve usulleri Müsteşarlığın bağlı
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olduğu Bakanlığın uygun görüşü ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca çıkarılacak yönetmelikle
belirlenir.
Sigorta Acenteleri İcra Komitesi
Madde 27 – (1) Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği nezdinde Sigorta Acenteleri Sektör
Meclisi oluşturulur. Kırk kişiden oluşan Meclis üyeleri, mesleğinde itibar ve tecrübe sahibi
ticaret odası veya ticaret ve sanayi odası mensubu sigorta acenteleri arasından, Türkiye Odalar
ve Borsalar Birliğince ve Müsteşarlıkça ortaklaşa belirlenen usul ve esaslara göre seçilir.
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu’nun 57. maddesinin ikinci
fıkrası hükmü Sigorta Acenteleri Sektör Meclisi hakkında uygulanmaz.
(2) Sigorta Acenteleri Sektör Meclisi üyeleri, dört yıl süre ile görev yapmak üzere dokuz
kişiden oluşan Sigorta Acenteleri İcra Komitesinde görev almak üzere yedi asıl ve yedi yedek
üye seçer. Bu Komiteye Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Yönetim Kurulundan bir üye ile
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Genel Sekreteri veya görevlendireceği yardımcısı daimî üye
olarak atanır. Sigorta Acenteleri Sektör Meclisine ve Komiteye seçilebilmek için en az on yıl
bilfiil sigorta acenteliği yapmış olmak gerekir. Yedek üyelerde de asıl üyelerde aranan nitelikler
aranır. Sigorta Acenteleri İcra Komitesi ilk toplantıda kendi içinden bir başkan ve bir başkan
yardımcısı seçer. Tüzel kişi sigorta acenteleri, Sigorta Acenteleri Sektör Meclisinde ve Sigorta
Acenteleri İcra Komitesinde genel müdürleri veya şirketi temsile yetkili kişiler tarafından
temsil edilir. Geçmiş beş yıl içinde disiplin cezası alanlar ile hakkında sigorta acenteliğine engel
bir suçtan dolayı kovuşturma açılmasına karar verilenler kovuşturma tamamlanana kadar
Sigorta Acenteleri İcra Komitesine seçilemez ve tüzel kişiyi temsil edemez. Sigorta Acenteleri
İcra Komitesinde yer almakla birlikte daha sonra seçim yeterliliğini kaybeden, ardı ardına
yapılmış üç toplantıya geçerli bir özrü olmadan kendisi veya tüzel kişi açısından temsilcisi
katılmayan üyelerin üyelikleri kendiliğinden düşer.
(3) Sigorta Acenteleri İcra Komitesi aşağıda belirtilen görevleri yerine getirir:
a) Sigorta acenteliği faaliyetlerinin adil ve dürüst bir biçimde yerine getirilmesi, iş
ahlakının sağlanması, meslek mensuplarının dayanışma ve sigorta acenteliği mesleğinin
gerektirdiği özen ve disiplin içinde çalışması için meslek kurallarını oluşturmak.
b) Sigorta acenteliğinin etik kurallarını
uygulamalarında birlik sağlanmasına çalışmak.

belirlemek

ve

sigorta

acenteliği

c) Sigorta acenteleri arasında haksız rekabeti ve haksız uygulamaları ortadan kaldırmak
için gerekli bütün önlemleri almak ve uygulamak.
ç) Yurt içinde ve yurt dışında sigortacılık ve sigorta acenteliğine ait gelişmeler ile idarî
ve yasal düzenlemeleri izleyerek toplayacağı bilgileri mensuplarına ve ilgililere ulaştırmak.
d) Yurt içinde ve yurt dışında sigorta acenteliği ile ilgili diğer meslek kuruluşları ile
ilişki kurmak.
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e) Sigorta acenteliği mesleğinin geliştirilmesi amacıyla gerektiğinde kurslar tertip
etmek, seminer ve konferans gibi eğitim faaliyetlerinde bulunmak.
f) Sigorta acenteliği faaliyeti için gerekli asgari fiziki şartları belirlemek.
g) Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Yönetim Kuruluna sunulmak üzere yıllık rapor
hazırlamak.
ğ) Sigortacılık mevzuatı uyarınca sigorta acenteliği yapabilmek için gerekli olan
Levhaya kayıt işlemleri ile kayıttan silinme işlemlerini yürütmek.
h) Sigorta acenteleri hakkında sigortacılık faaliyetleri ile ilgili konularda disiplin cezası
vermek.
ı) Sigorta acentelerinde sözleşme düzenlemeye yetkili personelin niteliklerini
belirlemek ve bunlara ilişkin sicil tutmak.
i) Müsteşarlıkça verilecek diğer görevleri yerine getirmek.
(4) Sigorta Acenteleri İcra Komitesince alınan kararlar, en geç on beş gün içinde
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Yönetim Kuruluna bildirilir. Sigorta Acenteleri İcra
Komitesince alınan kararların işleme konulabilmesine yönelik usule ilişkin işlemler, Türkiye
Odalar ve Borsalar Birliği Yönetim Kurulu tarafından yerine getirilir. Türkiye Odalar ve
Borsalar Birliği Yönetim Kurulu, Sigorta Acenteleri İcra Komitesince kendisine bildirilen
kararların gereğini bildirim tarihinden itibaren en geç on beş gün içinde yerine getirmek
zorundadır. Sigorta Acenteleri İcra Komitesi, üçüncü fıkrada sayılan işlemleri yerine
getirebilmek için gerektiğinde Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Yönetim Kurulunun uygun
görüşü ile ticaret veya ticaret ve sanayi odalarına görev verebilir.
(5) Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu’nun 94. maddesi
Sigorta Acenteleri İcra Komitesi için de uygulanır. Sigorta Acenteleri İcra Komitesi üyelerine
ödenecek huzur hakkı ve diğer ödemeler, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Yönetim
Kurulunun teklifi ve Müsteşarlığın uygun görüşü ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Genel
Kurulunca tespit edilir.
(6) Sigorta acentelerinin sigorta acenteliği faaliyetine ilişkin olarak verilecek disiplin
cezalarında Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu’nun 87. , 88. ve
89. maddesinde belirtilen yetkiler Sigorta Acenteleri İcra Komitesi tarafından kullanılır ve söz
konusu Kanun’un 87. maddesi, sigorta acenteleri hakkında verilecek disiplin suç ve cezaları
için de uygulanır. Ancak, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu’nun
87. maddesinin üyelikten geçici çıkarma ve üyelikten uzun süreli çıkarmaya ilişkin hükümleri;
meslekten geçici çıkarma ve meslekten uzun süreli çıkarma şeklinde uygulanır. Sigorta
acentelerinin sigorta acenteliği faaliyetine ilişkin olarak yönetmelikle belirlenecek suçlar için
ayrıca meslekten men cezası da verilebilir. Hakkında meslekten çıkarma kararı verilen tüzel
kişi sigorta acentelerini temsile ve ilzama yetkili olup meslekten çıkarma kararı verilmesinde
sorumluluğu bulunanlar bir daha sigorta acenteliği yapamaz ve başka bir tüzel kişi sigorta
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acentesinde denetçi veya temsile ve ilzama yetkili olarak çalışamaz. Hakkında meslekten
çıkarma cezası gerektirebilecek mahiyetteki bir işten dolayı soruşturma yapılmakta olan sigorta
acentesi, Sigorta Acenteleri İcra Komitesi kararıyla, tedbir mahiyetinde işten el çektirilebilir.
İşten el çektirme kararı, soruşturmanın durdurulmuş veya sigorta acenteliğine engel olmayan
bir ceza verilmiş olması hâlinde kendiliğinden ortadan kalkacağı gibi bu kararın verilmesine
esas olan hâl ve şartların bulunmadığı veya sonradan kalktığının sabit olması durumunda da
Sigorta Acenteleri İcra Komitesi tarafından kaldırılır. Gerek işten el çektirme kararı gerekse bu
kararın kaldırılması, sigorta acentesinin kayıtlı olduğu odaya ve ilgili mercilere derhâl bildirilir.
Sigorta Acenteleri İcra Komitesi üyeleri hakkında sadece sigorta acenteliği faaliyeti dolayısıyla
yapılacak disiplin soruşturmalarının yürütülmesi ve bu fıkradaki disiplin cezalarının verilmesi
ise Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Yüksek Disiplin Kurulunun yetkisindedir. Sigorta
acenteleri hakkında verilecek disiplin cezaları için Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar
ve Borsalar Kanunu’nun 92. maddesi uygulanır.
(7) Sigorta Acenteleri İcra Komitesi, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Yönetim
Kurulunun uygun görüşü ile levhaya kayıt ücreti veya aidatı belirlemeye yetkilidir. Bu
ödemeler, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği bütçesine gelir kaydedilir.
(8) Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Sigorta Acenteleri İcra Komitesinin görevlerini
etkin bir biçimde gerçekleştirebilmesi için uygun mekân, yeterli sayıda personel ve gerekli
teknik donanımı temin eder.
(9) Müsteşarlık, mevzuata ve sigortacılık sektörünün genel menfaatlerine aykırılık tespit
etmesi hâlinde Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinden sigorta acentelerine ilişkin yapılan
düzenlemelerin iptal edilmesini veya düzenlemelerde değişiklik yapılmasını isteyebilir.
(10) Sigorta Acenteleri Sektör Meclisi ile Sigorta Acenteleri İcra Komitesinin çalışma
esas ve usulleri Müsteşarlığın bağlı olduğu Bakanlığın uygun görüşü ile Sanayi ve Ticaret
Bakanlığınca çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.
Yedinci Bölüm
Denetim ve Bilgi Verme
Denetim
Madde 28 – (1) Türkiye’de faaliyet gösteren sigorta şirketleri, reasürans şirketleri, özel
kanunlarına göre sigortacılık faaliyetinde bulunan kuruluşlar, sigorta ve reasürans aracıları,
sigorta eksperlik faaliyetleri, aktüerler ve sigortacılık işlemi yapan veya sigortacılık alanında
faaliyet gösteren diğer kişilerin her türlü sigortacılık işlemlerinin denetimi, Sigorta Denetleme
Kurulu tarafından yapılır.
(2) Sigorta Denetleme Kurulu; bir başkan ile sigorta denetleme uzmanları, sigorta
denetleme aktüerleri ile bunların yardımcılarından oluşur. Bu Kanun ve diğer kanunların
sigortacılığa, sigortaya veya sigortacılık alanında faaliyet gösteren kişi ve kuruluşlara ilişkin
hükümlerinin Müsteşarlığın bağlı olduğu Bakanlığa veya Müsteşarlığa verdiği teftiş, denetim,
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inceleme ve soruşturma görev ve yetkileri sigorta denetleme uzmanları, sigorta denetleme
aktüerleri ve bunların yardımcıları eliyle ifa edilir ve kullanılır.
(3) Sigorta şirketleri ile reasürans şirketlerinin faaliyetleri, varlıkları, iştirakleri,
alacakları, özkaynakları ve borçları ile kâr ve zarar hesapları arasındaki ilgi ve dengelerin ve
mali bünyelerini ve idari yapılarını etkileyen diğer tüm unsurların tahsil edilen primler ile
birikimlerin değerlendirilmesi ve korunması ile aktüeryal ve finansal hesap ve dengelerin
incelenmesi, tespit ve denetimi sigorta denetleme uzmanları, sigorta denetleme aktüerleri ile
bunların yardımcıları tarafından yapılır.
(4) Sigorta denetleme uzmanları, sigorta denetleme aktüerleri ile bunların yardımcıları;
sigorta şirketleri ve reasürans şirketleri ile bunların bağlı ortaklıkları, iştirakleri, şubeleri ile
temsilciliklerinden, aracılar ve bankalar da dâhil olmak üzere diğer kişilerden bu Kanun ve
diğer kanunların sigortacılıkla ilgili hükümleri bakımından gerekli görecekleri bilgileri
istemeye ve bunların tüm defter, kayıt ve belgelerini incelemeye yetkilidir.
(5) Kamu kurum ve kuruluşları, Birlik ile diğer benzeri sivil toplum ve meslek
kuruluşları, bu madde kapsamına giren konu ve işlemlerle sınırlı olmak üzere, devletin
güvenliği ve temel dış yararlarına karşı ağır sonuçlar doğuracak hâller ile aile hayatının gizliliği
ve savunma hakkına ilişkin hükümler saklı kalmak kaydıyla, özel kanunlardaki yasaklayıcı ve
sınırlayıcı hükümler dikkate alınmaksızın gizli dahi olsa sigorta denetleme uzmanları, sigorta
denetleme aktüerleri ve bunların yardımcıları tarafından istenecek görevleriyle ilgili her türlü
bilgi ve belgeyi uygun süre ve ortamda vermeye, istenecek defter ve belgeleri ibraz etmeye ve
incelemeye hazır bulundurmaya, bilgi işlem sistemini denetim amaçlarına uygun olarak açmaya
ve verilerin güvenliğini sağlamaya mecburdur. Sigorta denetleme uzmanları, sigorta denetleme
aktüerleri ve bunların yardımcıları bu madde kapsamındaki kuruluşların yönetim ve denetim
kurullarının toplantı tutanakları ile bu kurullara verilen raporları istemeye, inceleme konusu
olan işlemlerle ilgisi olan diğer kişi, kurum ve kuruluşlar nezdinde inceleme yapmaya yetkilidir.
(6) Sigorta denetleme uzmanları, sigorta denetleme aktüerleri ve bunların yardımcıları
tarafından gerçekleştirilen denetim, inceleme ve soruşturmalar sırasında talep edilmesi hâlinde,
incelemeye, denetime veya soruşturmaya tabi kuruluşlar tarafından, risk yönetimi ve iç denetim
sistemlerinde çalışanların yardımı da dâhil olmak üzere her türlü destek sağlanır.
(7) Bu Kanun hükümleri ile diğer kanunlarda yer alan hükümler çerçevesinde, bu
Kanun’a tabi kuruluşların faaliyetlerinin, risk yapısının, varlıkları, alacakları, özkaynakları,
borçları, yükümlülükleri ve taahhütleri, gelir ve gider hesapları arasındaki ilgi ve dengelerin ve
mali bünyeyi etkileyen diğer tüm unsurların ve bu kuruluşlarca karşılaşılan risklerin gözetim
faaliyetleri çerçevesinde tespiti, tahlili, izlenmesi ve ölçülmesi çıkartılacak yönetmeliğe göre
Müsteşarlık tarafından yapılır.
(8) Müsteşarlık, bu Kanun’a tabi kuruluşlara ait bilgi ve belgeleri, bu kuruluşların
konsolide ve konsolide olmayan bazda mali bünyeleri ve idari yapılarının mevzuata
uygunluğunu izlemek, analiz etmek, ilgili kuruluşlara ait rapor, tablo ve iç denetim raporları ile
Müsteşarlığın denetim ve gözetim sonuçlarını karşılaştırmak suretiyle değerlendirmek, elde
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edilen sonuçlara göre kuruluşların taşıdıkları risklerin türleri, büyüklüğü ve kuruluşları etkileme
durumunu, risk yönetim sisteminin güvenilirliği ile denetim riskini dikkate almak suretiyle
kuruluşlar hakkında gerekli görülen tüm tedbirlerin alınmasını ve sonuçlandırılmasını
sağlamak, söz konusu kuruluşların bağlı ortaklıklarının, mali iştiraklerinin ve şubelerinin
faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyen veya etkileyebilecek uygulamaları takip etmek, gerekirse
ilgililer nezdinde girişimde bulunmak konularında yetkilidir.
(9) Bu Kanun’a tabi kişi ve kuruluşlar, hesap ve kayıt düzenleriyle uyumlu olarak
Müsteşarlıkça belirlenen formatlara uygun bir şekilde üretecekleri bilgi, belge, cetvel, rapor ve
mali tabloları Müsteşarlıkça belirlenen iletişim kanallarını kullanmak suretiyle belirlenen
süreler içinde Müsteşarlığa tevdi etmekle yükümlüdür. Kuruluşlar tarafından elektronik
ortamda gönderilen bilgiler, iç denetim sistemi kapsamında yönetim kurulunun
sorumluluğundadır.
Bilgi Verme Yükümlülüğü
Madde 29 – (1) Bu Kanun’a tabi kişiler ile sigortacılıkla ilgili her tür mesleki faaliyet
icra edenler, sigorta şirketleri ile reasürans şirketlerinin iştirakleri, bankalar ve diğer kişiler,
özel kanunlardaki yasaklayıcı ve sınırlayıcı hükümler dikkate alınmaksızın gizli dahi olsa bu
Kanun’un uygulanması ile ilgili olarak Müsteşarlıkça istenen her türlü bilgi ve belgeyi
vermekle yükümlüdür. Devletin güvenliği ve temel dış yararlarına karşı ağır sonuçlar
doğuracak hâller ile aile hayatının gizliliği ve savunma hakkına ilişkin hükümler saklıdır.
(2) Mütekabiliyet çerçevesinde ve bu Kanun’un uygulanması ile ilgili olarak yabancı
ülke kanunlarına göre denetime yetkili mercilerin, kendi ülkelerindeki sigortacılık sektöründe
faaliyet gösteren kuruluşların bu Kanun’a tabi Türkiye’deki teşkilat veya ortaklıklarında
denetim yapma ve bilgi isteme taleplerinin yerine getirilmesi Müsteşarlığın iznine tabidir. Bu
mercilerce istenen bilgiler, açıklanmaması kaydıyla Müsteşarlık tarafından verilebilir.
Müsteşarlık, yabancı ülkelerin denetime yetkili mercileri ile yapacağı anlaşmalar çerçevesinde
sigortacılıkla ilgili her türlü iş birliği ve bilgi alışverişinde bulunabilir.
Sekizinci Bölüm
Tahkim
Sigortacılıkta Tahkim
Madde 30 – (1) Sigorta ettiren veya sigorta sözleşmesinden menfaat sağlayan kişiler ile
riski üstlenen taraf arasında sigorta sözleşmesinden doğan uyuşmazlıkların çözümü amacıyla
Birlik nezdinde Sigorta Tahkim Komisyonu oluşturulur. Sigortacılık yapan kuruluşlardan,
sigorta tahkim sistemine üye olmak isteyenler, durumu yazılı olarak Komisyona bildirmek
zorundadır. Sigorta tahkim sistemine üye olan kuruluşlarla uyuşmazlığa düşen kişi, uyuşmazlık
konusu sözleşmede özel bir hüküm olmasa bile tahkim usulünden faydalanabilir.
(2) Komisyon, bir Müsteşarlık temsilcisi, iki birlik temsilcisi, bir tüketici derneği
temsilcisi ile Müsteşarlıkça belirlenecek bir akademisyen hukukçu temsilcinin katılımı ile
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oluşur. Müsteşarlık temsilcisinin asgari on yıl kamu hizmetinde çalışmış, sigortacılık alanında
deneyim sahibi ve en az daire başkanı seviyesinde olması; Birlik temsilcilerinin de 4. maddede
genel müdür yardımcısı için öngörülen şartlara sahip olması gerekir. Tüketici derneği temsilcisi
ise Türkiye çapında en fazla üyeye sahip tüketici derneğinin önereceği üç aday arasından
Müsteşarlıkça seçilir. Komisyon kendi içinden bir başkan seçer. Komisyonda kararlar üye
tamsayısının salt çoğunluğu ile alınır. İki yıl için seçilen komisyon başkanı ve üyelerine, kamu
iktisadi teşebbüsleri yönetim kurulu başkan ve üyelerine ödenen aylık ücret ve diğer ödemeler
tutarında ücret ödenir.
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(3) Komisyon aşağıdaki görevleri yerine getirir:
a) Müdür ve müdür yardımcılarını atamak.
b) Birlikçe ayrı bir hesapta izlenecek olan Komisyonun bütçesini hazırlayarak Birliğe
sunmak.
c) Tahkim sisteminin adil, tarafsız ve etkin bir biçimde işleyişini sağlamak için gerekli
önlemleri almak.
ç) Komisyonun faaliyet sonuçları hakkında yıllık rapor hazırlayarak Birliğe ve
Müsteşarlığa göndermek.
d) Bilgi işlem altyapısını hazırlamak.
e) Kanunlarla kendisine verilen diğer görevleri yapmak.

(4) Komisyon, gerekli görülen yerlerde büro açmaya yetkilidir. Büro müdürünün,
Komisyon müdürü ile aynı nitelikleri taşıması zorunludur. Büro müdürüne verilecek görevler
Komisyon tarafından belirlenir.
(5) Komisyona bağlı çalışmak üzere bir müdür ve iki müdür yardımcısı, raportörler ile
yeterli sayıda personel görevlendirilir. Müdür ve müdür yardımcıları Komisyonca, raportörler
ve diğer personel ise müdürün önerisiyle Komisyon tarafından atanır. Görevden alınma, göreve
atanma ile aynı usule tabidir. Komisyon müdürünün;
a) mali güç dışında sigorta şirketi ve reasürans şirketi kurucularında aranan nitelikleri
taşıması,
b) en az dört yıllık yüksek okul mezunu olması,
c) sigorta hukukunda en az iki yıl veya sigortacılıkta en az beş yıl deneyimi olması
gerekir.
(6) Müdür yardımcılarının (c) bendi hariç olmak üzere beşinci fıkrada sayılan nitelikleri
taşıması zorunludur. Ayrıca, müdür yardımcılarının en az birinde iki yıllık sigortacılık deneyimi
aranır.
(7) Uyuşmazlıklar, hayat ve hayat dışı sigorta gruplarının sadece birinde görev yapacak
olan sigorta hakemleri ve raportörler aracılığıyla çözülür.
(8) Sigorta hakemlerinin;
a) mali güç dışında sigorta şirketi ve reasürans şirketi kurucularında aranan nitelikleri
taşıması,
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b) en az dört yıllık yüksek okul mezunu olması,
c) sigorta hukukunda en az beş yıl veya sigortacılıkta en az on yıl deneyimi olması
gerekir.
(9) Komisyon nezdinde çalışacak olan sigorta raportörleri, Komisyon müdüründe
aranan niteliklere sahip olmak zorundadır.
(10) Sigorta hakemi olmak isteyenlerin gerekli nitelikleri taşıdıklarını belgelemek
suretiyle Komisyona başvurması gerekir. Başvurusu uygun görülenler kabul için Müsteşarlığa
bildirilir. Müsteşarlığın kabul etmesi hâlinde ilgilinin ismi, Komisyon tarafından tutulacak ve
bir örneği Adalet Bakanlığına gönderilecek olan sigorta hakemliği listesine kaydolunur ve bu
listede değişiklik olması hâlinde de değişiklikler altı aylık dönemler itibarıyla Adalet
Bakanlığına ve Müsteşarlığa bildirilir.
(11) Sigorta hakeminin ismi;
a) sigorta hakemliği yapmak için gereken nitelikleri kaybetmişse veya tarafsızlık
ilkesine aykırı hareket ettiği tespit edilmişse sürekli olarak,
b) kendisine ulaşan dosyaları bir yıl içinde en fazla üç kez zamanında
sonuçlandırmamışsa bir yıl süreyle listeden silinir.
(12) Tahkim sistemine üye olmak isteyenlerden katılma payı, uyuşmazlık çözümü için
Komisyona başvuranlardan ise başvuru ücreti alınır. Uyuşmazlığa düşen taraflar arasında, açık
ve yazılı şekilde yapılması gereken sözleşme ile daha yüksek bir tutar belirlenmemişse,
hakemin verdiği kırk bin Türk lirasına kadar olan kararlar her iki taraf için kesindir. Kırk bin
Türk lirasının üzerindeki kararlar için temyize gidilebilir. Her hâlükârda Hukuk Usulü
Muhakemeleri Kanunu’nun 533. maddesi hükümleri saklıdır. Temyize ilişkin usul ve esaslar
hakkında Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu uygulanır.
(13) Komisyona gidilebilmesi için sigortacılık yapan kuruluşla uyuşmazlığa düşen
kişinin uyuşmazlığa konu teşkil eden olay ile ilgili olarak sigortacılık yapan kuruluşa gerekli
başvuruları yapmış ve talebinin kısmen ya da tamamen olumsuz sonuçlandığını belgelemiş
olması gerekir. Sigortacılık yapan kuruluşun başvuru tarihinden itibaren on beş iş günü içinde
yazılı olarak cevap vermemesi de Komisyona başvuru için yeterlidir.
(14) Mahkemeye ve Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun hükümleri uyarınca
Tüketici Sorunları Hakem Heyetine intikal etmiş uyuşmazlıklar ile ilgili olarak Komisyona
başvuru yapılamaz.
(15) Sigortacılık yapan kuruluşla uyuşmazlığa düşen kişinin Komisyona başvurusu,
öncelikle raportörler tarafından incelenir. Raportörler, en geç on beş gün içinde incelemelerini
tamamlamak zorundadır. Raportörler tarafından çözümlendirilemeyen başvurular, sigorta
hakemine iletilir. Uyuşmazlığa hangi sigorta hakeminin bakacağı, Komisyon tarafından sigorta
hakemi listesinden seçilir. Komisyon, işin niteliğine bağlı olarak en az üç sigorta hakeminden
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oluşan bir heyet oluşturulmasına karar verebilir. Ancak, uyuşmazlık konusu miktarın on beş bin
Türk lirası ve üzerinde olduğu durumlarda heyet teşekkülü zorunludur. Heyet kararını
çoğunlukla verir. Hakemler, sadece kendilerine verilen evrak üzerinden karar verir. Seçilen
sigorta hakemi mücbir nedenler ve umulmayan hâller hariç olmak üzere görevi reddedemez.
Bununla birlikte taraflar, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu’nda yer alan hâkimi ret
nedenlerine dayanarak hakemi reddedebilir. Ret talebi, Komisyona, durumun öğrenildiği
tarihten itibaren en geç beş iş günü içinde bir dilekçeyle yapılır. Ret talebi üzerine Komisyon
müdürü, iki tarafın görüşlerini dinledikten sonra bu konuda en geç beş iş günü içinde karar
verir.
(16) Hakemler, görevlendirildikleri tarihten itibaren en geç dört ay içinde karar vermeye
mecburdur. Aksi hâlde, uyuşmazlık yetkili mahkemece halledilir. Ancak bu süre, tarafların açık
ve yazılı muvafakatleriyle uzatılabilir. Hakem, kararını Komisyon müdürüne tevdi eder.
Komisyon müdürü, kararı en geç üç iş günü içinde, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu’nun
532. maddesi uyarınca gereğinin yapılabilmesi için davayı görmeye yetkili mahkemeye iletir.

(17) Hakemlik ücreti, Komisyona başvuru ücreti ve üyeliğe katılma payı, Komisyonun
görüşü alınarak Müsteşarlıkça belirlenir; hakem ücreti Komisyon tarafından ödenir.
(18) Sigorta hakemleri ve raportörler tarafsız olmak zorundadır. Sigorta şirketlerinin,
reasürans şirketlerinin, sigortacılık yapan diğer kuruluşların, sigorta eksperlerinin, sigorta
acentelerinin ve brokerlerin ortakları, yönetim ve denetiminde bulunan kişiler ve bunlar adına
imza atmaya yetkili olanlar ile tüm bu kuruluşlarda mesleki faaliyette bulunanlar ve sigorta
eksperleri, sigorta acenteleri ve brokerler sigorta hakemliği yapamaz. Bu sınırlandırmalar, söz
konusu kimselerin eş ve çocukları için de geçerlidir. Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu’nun
28. maddesi sigorta hakemleri hakkında da uygulanır.
(19) Komisyonda görev alanlar, hakemler ve raportörler, işleri dolayısıyla öğrendikleri
bilgi ve sırları ilgililerin izni olmaksızın açıklayamaz. Ancak, suç teşkil eden hâllerin yetkili
mercilere duyurulması zorunludur.
(20) Komisyonun yapısı ve görevleri ile Komisyon müdürü ve Komisyon müdür
yardımcılarının nitelikleri, çalışma usul ve esasları, raportörlerin, sigorta hakemlerinin çalışma
usul ve esasları, kararların ne şekilde düzenleneceği, Komisyona başvuru esasları, liste
tutulmasına ve bütçeye ilişkin esaslar ile katılım ücreti gibi hususlar yönetmelikle belirlenir.
(21) Müsteşarlık bu maddede yer alan maktu para miktarlarını, Türkiye İstatistik
Kurumu tarafından açıklanan Üretici Fiyatları Endeksi artış oranını aşmamak suretiyle
artırmaya yetkilidir.
(22) Bu Kanun’da hüküm bulunmayan hâllerde Hukuk Usulü Muhakemeleri
Kanunu’nun hükümleri, sigortacılıktaki tahkim hakkında da kıyasen uygulanır.
(23) Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu çerçevesinde yapılacak tahkim için seçilecek
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hakemlerin de bu maddede sigorta hakemleri için aranılan nitelikleri taşıması gerekir.
Dokuzuncu Bölüm
Çeşitli Hükümler
Sigortacılık Eğitim Merkezi ve Diğer Organizasyonlar
Madde 31 – (1) Bakan, sigortacılıkla ilgili özellik taşıyan konular için gerekli sınavların
tarafsız bir şekilde yapılması, yurt içi veya yurt dışı ya da uluslararası anlaşmalar çerçevesindeki
eğitim taleplerinin karşılanması ve benzeri amaçlarla sigortacılık eğitim merkezi kurmaya
yetkilidir. Sigortacılık eğitim merkezinin giderleri, sigortacılık alanında faaliyet gösteren
meslek kuruluşlarının katkılarından, merkezin hizmet vereceği ilgili kamu ve özel sektör
kuruluşlarından ve hibelerden yönetmelikle belirlenecek esaslar çerçevesinde karşılanır.
Sigortacılık eğitim merkezince yerine getirilecek eğitim faaliyetleri, Özel Öğretim Kurumları
Kanunu’na tabi değildir.
(2) Dernek, federasyon ve birlik gibi belirli bir kanuna tabi olarak kurulan kuruluşlar
hariç olmak üzere sigortacılık ve reasürans uygulamaları ile ilgili olarak organizasyonlar
oluşturulması bakanın iznine tabidir.
(3) Sigortacılık eğitim merkezi ile ikinci fıkra uyarınca oluşturulacak organizasyonlara
ilişkin hususlar yönetmelikle düzenlenir.
İyiniyet
Madde 32 – (1) Sigorta şirketleri ve aracılar, her çeşit broşür, izahname ve diğer
belgeler ile ilan ve reklamlarını, taahhütleriyle sigortalıya sağlayacakları hak ve menfaatlerin
sınır ve kapsamı dışında bir anlayışa neden olacak şekilde düzenleyemez ve kişi ve kuruluşlara
gerçeğe aykırı, yanıltıcı, aldatıcı ve haksız rekabete yol açan beyanda bulunamaz. Bu hükme
aykırılığın tespiti hâlinde durum, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun uyarınca faaliyet
gösteren Reklam Kuruluna bildirilir.
(2) Sigorta şirketleri, reasürans şirketleri, aracılar ve sigorta eksperleri sigortalıların hak
ve menfaatlerini tehlikeye sokabilecek hareketlerden kaçınmak, mevzuat ve işletme planı
esaslarına uygun faaliyette bulunmak, sigortacılığın icaplarına ve iyi niyet kurallarına uygun
hareket etmek zorundadır.
(3) Sigorta şirketleri, iyi niyet kurallarına aykırı olarak sigorta tazminatının ödenmesini
geciktiremez.
(4) Müsteşarlık; sigorta şirketleri, reasürans şirketleri, aracılar ve sigorta eksperlerinin
yukarıda sayılan kurallara uymalarını sağlamak üzere gerekli her türlü tedbiri almaya yetkilidir.
(5) Kişilerin sigorta şirketini seçme hakkı sınırlandırılamaz. Bir sözleşmenin unsurları
içinde, taraflardan birinin bu sözleşmede yer alan herhangi bir hususta sigorta yapmaya zorunlu
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tutulduğu hâllerde, söz konusu sigortanın belli bir şirkete yaptırılmasına ilişkin sözleşmeye
konulmuş her türlü şart hükümsüzdür.
İhtisas Komiteleri
Madde 33 – (1) Müsteşarlık, bu Kanun’un gerekli kıldığı tarife ve talimatlar ile
sigortacılığın geliştirilmesi için araştırma ve inceleme yaptırılması amacıyla sigortacılık
konusunda bilgi ve uzmanlık sahibi kişilerden oluşacak ihtisas komiteleri kurabilir.
Oluşturulacak komitelerin giderleri, Müsteşarlığın bağlı olduğu bakanlıkça onaylanacak esaslar
uyarınca sigortacılık alanında faaliyet gösteren ilgili meslek kuruluşu tarafından karşılanır.
(2) İhtisas komitelerinin çalışma usul ve esasları yönetmelikle belirlenir.
Onuncu Bölüm
Cezalar
İdari Cezalar
Madde 34 – (1) Bu Kanun’un 3. maddesinin dördüncü ve beşinci fıkraları kapsamında
belirlenecek esaslara aykırı davrananlar ile 5. maddesine aykırı olarak ruhsatsız faaliyet
gösterenlerin iş yerleri, bakanın talebi üzerine valiliklerce bir yılı geçmemek üzere geçici olarak
kapatılacağı gibi ilan ve reklamları da durdurulur ya da toplatılır.
(2) Bu Kanun’un;
a) 3. maddesinin birinci fıkrasında belirtilen başka işle iştigal yasağına aykırı
davranılması hâlinde yirmi beş bin Türk lirası,
b) 4. maddesinin iki ila yedinci fıkralarında belirtilen nitelikleri taşımayan kişilerin
şirketçe atanmasından ve bu fıkralarda belirtilen nitelikleri taşımayan kişilerin maddede
belirtilen görevleri üstlenmesinden dolayı uyarılan şirketin ya da ilgilinin bu uyarının gereğini
bir ay içinde yerine getirmemesi hâlinde sekiz bin Türk lirası; sekizinci fıkrası uyarınca etkin
bir iç denetim sistemi kurulması ve yeteri kadar iç denetim elemanı çalıştırılması zorunluluğuna
aykırı davranılması hâlinde uyarılan şirketin altı ay içinde durumunu düzeltmemesi hâlinde on
bin Türk lirası,
c) 5. maddesinin birinci fıkrası uyarınca gerekli tescil ve ilan işlemlerinin yaptırılmamış
olması hâlinde sekiz bin Türk lirası,
ç) 7. maddesi uyarınca gerekli tescil ve ilan işlemlerinin yapılmamış olması hâlinde on
iki bin Türk lirası,
d) 9. maddesinin beşinci fıkrası uyarınca gerekli bildirimi Müsteşarlığa yapmayanlar
sekiz bin Türk lirası,
e) 10. maddesine aykırı olarak gerekli iznin alınmaması hâlinde on iki bin Türk lirası,
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f) 11. maddesinin birinci fıkrasına aykırı olarak genel şart düzenlemelerine aykırı
davranılması hâlinde on bin Türk lirası,
g) 14. maddesinin dördüncü fıkrasına aykırı davranılması hâlinde beş bin Türk lirası,
ğ) 17. maddesinin yedinci fıkrası uyarınca gerekli masrafların karşılanmaması hâlinde
iki bin Türk lirası,
h) 18. maddesinin birinci, ikinci ve üçüncü fıkralarına aykırı davranılması, dördüncü
fıkrası uyarınca özel defter tutma, mali tabloları ilan etme yükümlülüklerinin yerine
getirilmemesi ve dördüncü fıkra uyarınca şirket aktif yapıları da dâhil olmak üzere
Müsteşarlıkça belirlenecek esas ve usullere aykırı davranılması hâlinde on iki bin Türk lirası,
ı) 21. maddesine göre aktüer çalıştırma zorunluluğuna uyulmaması hâlinde on sekiz bin
Türk lirası,
i) 32. maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca alınan tedbirlere ve beşinci fıkrası hükmüne
aykırı davranılması hâlinde yirmi bin Türk Lirası,
j) Bakanlar Kurulu, Müsteşarlığın bağlı bulunduğu bakanlık ve müsteşarlık tarafından
bu Kanun’a göre alınan kararlara, çıkarılan yönetmelik ve tebliğlere ve yapılan diğer
düzenlemelere uyulmaması hâlinde, bu Kanun’da ayrıca öngörülmüş bir cezanın olmadığı
hâllerde on iki bin Türk lirası idari para cezası uygulanır.
(3) İdari para cezaları Müsteşarlıkça uygulanır.
Adli Cezalar
Madde 35 – (1) Bu Kanun’a göre ruhsat almadan risk üstlenmek suretiyle sigortacılık
faaliyetinde bulunan veya ticaret unvanlarında ya da her türlü belgeleri yahut ilan ve
reklamlarında veyahut kamuoyuna yaptıkları açıklamalarda bu Kanun’da belirtilen kuruluşların
adını kullanan, bu Kanun’da düzenlenen faaliyetlerde bulundukları izlenimini yaratacak söz ve
işaretleri kullanan gerçek kişiler ve tüzel kişilerin yetkilileri, üç yıldan beş yıla kadar hapis
cezası ve altı yüz günden az olmamak üzere bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır.
(2) Bu Kanun’un 3. maddesinin dördüncü fıkrasına aykırı olarak Müsteşarlıktan izin
alınmadan sigorta sözleşmesi yapan kooperatiflerin yetkilileri beş yüz günden az olmamak
üzere bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır.
(3) Sigorta şirketleri ile reasürans şirketlerinin yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile
diğer mensupları, görevleri dolayısıyla kendilerine tevdi olunan veya muhafazaları, denetimleri
ve sorumlulukları altında bulunan kuruluşa ait para veya sair varlıkları zimmetlerine
geçirmeleri hâlinde, altı yıldan oniki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Ayrıca, kuruluşun
uğradığı zararı da tazmine mahkûm edilir.
(4) Üçüncü fıkrada gösterilen suç, kuruluşu aldatacak ve fiilin açığa çıkmamasını
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sağlayacak her türlü hileli faaliyette bulunmak suretiyle işlenmişse fail, on iki yıldan az
olmamak üzere hapis cezası ve adli para cezası ile cezalandırılır. Ancak, adli para cezasının
miktarı, meydana gelen zararın üç katından az olamaz. Zararın kovuşturma yapılmadan önce
tamamıyla ödenmesi hâlinde verilecek ceza üçte bir oranında indirilir.
(5) Bu Kanun’da gösterilen yetkili mercilerin ve denetim görevlilerinin istedikleri bilgi
ve belgeleri vermeyen ya da denetim görevlilerinin görevlerini yapmalarına engel olan gerçek
kişilerle tüzel kişilerin yetkilileri, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ve iki yüz günden az
olmamak üzere adli para cezası ile cezalandırılır.
(6) Bu Kanun’da gösterilen mercilere, denetim görevlilerine, mahkemelere ve diğer
resmî dairelere yanıltıcı şekilde yanlış ya da gerçeğe aykırı bilgi veya belge veren gerçek kişiler
ile tüzel kişilerin yetkilileri, bir yıldan üç yıla kadar hapis ve üç yüz günden az olmamak üzere
adli para cezası ile cezalandırılır.
(7) Bu Kanun’a tabi kuruluşların itibarını zedeleyebilecek ya da servetine zarar
verebilecek bir hususa kasten sebep olan ya da bu yolda asılsız haberler yayanlar bir yıldan iki
yıla kadar hapis cezası ve iki yüz günden az olmamak üzere adli para cezası ile cezalandırılır.
Bu fiilin 9/6/2004 tarihli ve 5187 sayılı Basın Kanunu’nda yazılı araçlarla ya da radyo,
televizyon, video, internet, kablolu yayın veya elektronik bilgi iletişim araçları ve benzer yayın
araçlarından biri ile işlenmesi hâlinde hapis cezası iki yıldan dört yıla kadar uygulanır. İsimleri
belirtilmese dahi bu Kanun’a tabi kuruluşların güvenilirliği konusunda kamuoyunda tereddüte
yol açarak bu kuruluşların mali bünyelerinin olumsuz etkilenmesine neden olabilecek nitelikte
asılsız haberleri yukarıda belirtilen araçlarla yayanlar dört yüz günden az olmamak üzere bin
güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır.
(8) Bu Kanun’un uygulanmasında ve uygulanmasının denetiminde görev alanlar ile
sigorta hakemleri ve raportörleri, sıfat veya görevleri dolayısıyla öğrendikleri, bu Kanun
kapsamında faaliyet gösteren kişi ve kuruluşlar ile bunların iştirakleri, kuruluşları ve sigorta
sözleşmesi ile ilgili kişilere ait sırları, görevlerinden ayrılmalarından sonra dahi, bu Kanun’a ve
özel kanunlarına göre yetkili olanlardan başkasına açıklamaları veya kendi yararına
kullanmaları hâlinde iki yıldan dört yıla kadar hapis cezası ve üç yüz günden az olmamak üzere
adli para cezası ile cezalandırılır.
(9) Bu Kanun’a tabi kuruluşların görevlileri ve yetkilileri, bu maddenin sekizinci
fıkrasında yazılı kişiler hariç olmak üzere bu Kanun’a tabi kişiler ile bunların yanında çalışanlar
ve dışarıdan hizmet alımı yoluyla sigortacılık sektöründe iş görenler, sıfat ve görevleri
dolayısıyla öğrendikleri bu Kanun’a tabi kuruluşlara veya sigorta sözleşmesi ile ilgili kişilere
ait sırları bu konuda kanunen açıkça yetkili kılınan mercilerden başkasına açıklamaları hâlinde
bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ve iki yüz günden az olmamak üzere adli para cezası ile
cezalandırılır.
(10) Sekizinci ve dokuzuncu fıkralarda yazılı kişilerin bu fıkralarda belirtilen türden
sırları kendilerine ya da başkalarına yarar sağlamak amacıyla açıklamaları hâlinde, bu kişiler
üç yıldan beş yıla kadar hapis cezası ve adli para cezası ile cezalandırılır. Ayrıca, fiilin önemine
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göre bu kişilerin görev yapmaları sürekli veya altı aydan bir yıla kadar geçici olarak yasaklanır.
(11) Gerçeğe aykırı malî tablo düzenleyenler ile bunları tasdik eden sigorta şirketi ve
reasürans şirketi denetçileri adli para cezası ile cezalandırılır. Ancak adli para cezası, gerçeğe
aykırılık tutarının yüzde birinden az olamaz.
(12) Bu Kanun’un 9. maddesinin birinci, ikinci ve dördüncü fıkralarında yazılan izinleri
almayanlar üç yüz günden az olmamak üzere; altıncı fıkrasına göre belirlenen hisse
sınırlamalarına uymayanlar dört yüz günden az olmamak üzere; üçüncü fıkrasına aykırı olarak
izin alınmadan yapılan hisse devirlerini pay defterine kaydettirenler ise dört yüz günden az
olmamak üzere bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır.
(13) Bu Kanun’un 12. maddesinin ikinci fıkrasına aykırı olarak tarifeleri Müsteşarlığın
onayı olmaksızın uygulayanlar beş yüz günden az olmamak üzere; Müsteşarlığın tespit ve ilan
ettiği aracılık komisyonları dışında komisyon verenler üç yüz günden az olmamak üzere; bu
komisyonları alanlar ise yüz günden az olmamak üzere adli para cezası ile cezalandırılır.
(14) Bu Kanun’un 13. maddesinin birinci fıkrası hükmüne aykırı olarak sözleşme
yapmaktan kaçınanlar beş yüz günden az olmamak üzere adli para cezası ile cezalandırılır.
(15) Bu Kanun’un 15. maddesine aykırı şekilde Türkiye’de sigortalanabilir
menfaatlerini Türkiye’de faaliyette bulunan sigorta şirketleri haricinde ve Türkiye dışında
sigorta ettirenler adli para cezası ile cezalandırılır.
(16) Bu Kanun’un 16. maddesinin birinci fıkrasına aykırı olarak yeteri kadar karşılık
ayırmayanlar ile iki ila yedinci fıkralarına aykırı olarak teknik karşılık ayıranlar ve sekizinci
fıkrasına aykırı olarak reasürör payını belirleyenler; 17. maddesinin birinci ve ikinci fıkrasına
aykırı olarak teminat, dördüncü fıkrasına aykırı olarak minimum garanti fonu tesis edenler ile
beşinci fıkra uyarınca teminatlardan ödeme yapmayanlar adli para cezası ile cezalandırılır.
Ancak, adli para cezasının miktarı, yerine getirilmeyen yükümlülüğün veya yükümlülük eksik
olarak yerine getirilmiş ise eksik kalan miktarın yüzde onundan az olamaz.
(17) Bu Kanun’un 19. maddesinin birinci fıkrasına aykırı davrananlar bin güne kadar;
aykırılığın iyi niyet kurallarını ihlal edici şekilde aktifin değerini düşürmesi hâlinde bu işlemi
yapanlar, iki bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır. Ancak, adli para cezasının miktarı
aktifte gerçekleşen azalmanın yüzde yirmisinden az olamaz.
(18) Bu Kanun’un 21. maddesinin üçüncü fıkrasına aykırı hareket eden brokerler üç yüz
günden az olmamak üzere, sigorta brokerliği dışında sigorta acenteliği ve eksperlik yapanlar
dört yüz günden az olmamak üzere, dördüncü fıkrasına aykırı hareket edenler iki yüz günden
az olmamak üzere adli para cezası ile cezalandırılır.

(19) Bu Kanun’un 22. maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca belirlenecek esaslara aykırı
hareket edenler üç yüz günden az olmamak üzere adli para cezası ile, onuncu fıkrasına aykırı
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olarak sigorta eksperliği dışında başka bir işle uğraşanlar yüz günden az olmamak üzere adli
para cezası ile, on birinci fıkrasına aykırı olarak birden fazla büro açanlar altmış günden az
olmamak üzere adli para cezası ile, on ikinci fıkrasına aykırı hareket eden gerçek kişi sigorta
eksperleri ve tüzel kişi sigorta eksperlerinin yetkilileri yüz günden az olmamak üzere adli para
cezası ile, on üçüncü fıkrasına aykırı olarak görev kabul eden sigorta eksperleri ile tüzel kişi
sigorta eksperinin yanında çalışan sigorta eksperi veya tarafsızlığı ihlal eden sigorta eksperleri
beş yüz günden az olmamak üzere adli para cezası ile, on dördüncü fıkrası hükmüne aykırı
davrananlar üç yüz günden az olmamak üzere adli para cezası ile, on altıncı fıkrasına aykırı
hareket edenler ile bu fıkra gereğince sigorta eksperliği ile ilgili faaliyetlerde çalışmaması
gerektiği hâlde çalışanlar iki yüz günden az olmamak üzere adli para cezası ile, yirmi ikinci
fıkrasına aykırı olarak sigorta eksperliği yetkilerini veya unvanlarını başka kişilere
kullandıranlar ve söz konusu yetki ve unvanları kullananlar beş yüz günden az olmamak üzere
adli para cezası ile, sigorta eksperliği yaptığı izlenimini uyandıranlar yüz günden az olmamak
üzere adli para cezası ile cezalandırılır.
(20) Bu Kanun’un 23. maddesinin onuncu fıkrasına aykırı olarak ticari faaliyette
bulunanlar yüz günden az olmamak üzere adli para cezası ile, on ikinci fıkrasına aykırı
davrananlar üç yüz günden az olmamak üzere adli para cezası ile, on üçüncü fıkrasına aykırı
olarak sigorta acenteliği yetkilerini veya unvanlarını başka kişilere kullandıranlar ve söz konusu
yetki ve unvanları kullananlar beş yüz günden az olmamak üzere adli para cezası ile, sigorta
acenteliği yaptığı izlenimini uyandıranlar yüz günden az olmamak üzere adli para cezası ile on
dördüncü fıkrasına aykırı hareket edenler ile bu fıkra gereğince sigorta acenteliğiyle ilgili
faaliyetlerde çalışmaması gerektiği hâlde çalışanlar iki yüz günden az olmamak üzere adli para
cezası ile cezalandırılır.
(21) Sigorta acenteliği yapamayacaklarla sigorta acenteliği sözleşmesi yapan sigorta
şirketlerinin bu işten sorumlu yöneticileri beş yüz günden az olmamak üzere adli para cezası
ile; prim tahsil etme veya sözleşme yapma yetkisi verilemeyeceklere bu yetkileri veren sigorta
şirketlerinin bu işten sorumlu yöneticileri üç yüz günden az olmamak üzere adli para cezası ile,
bu yetkileri kabul eden kişiler iki yüz günden az olmamak üzere adli para cezası ile
cezalandırılır.
(22) Hakkında meslekten çıkarma kararı verildiği hâlde bu Kanun’un 26. maddesinin
altıncı fıkrasına aykırı olarak tüzel kişi sigorta eksperinde denetçi veya temsile ve ilzama yetkili
olarak çalışanlar ve bu kişileri çalıştıranlar ile hakkında meslekten çıkarma kararı verildiği
hâlde 27. maddenin altıncı fıkrasına aykırı olarak tüzel kişi sigorta acentesinde denetçi veya
temsile ve ilzama yetkili olarak çalışanlar ve bu kişileri çalıştıranlar bir yıldan iki yıla kadar
hapis cezası ve üç yüz günden az olmamak üzere adli para cezası ile cezalandırılır.
(23) Bu Kanun’a aykırı olarak ruhsatı olmadan brokerlik ve sigorta eksperliği yapanlar;
Müsteşarlıktan uygunluk belgesi olmadan sigorta acenteliği yapanlar ile Aktüerler Siciline
kaydolmadan aktüerlik yapanlar bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ve dört yüz günden az
olmamak üzere adli para cezası ile cezalandırılır.
(24) Bu Kanun’da öngörülen süre içinde birliğe üye olmayan sigorta şirketleri ve
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reasürans şirketlerinin yetkilileri ile levhaya kayıtlı olmadan sigorta eksperliği veya sigorta
acenteliği faaliyetinde bulunanlar yüz elli günden az olmamak üzere adli para cezası ile
cezalandırılır.
(25) Aktüer ve broker yetki veya unvanlarını başka kişilere kullandıranlar ve söz konusu
yetki ve unvanları kullananlar beş yüz günden az olmamak üzere, bu işleri yaptığı izlenimini
uyandıranlar yüz günden az olmamak üzere adli para cezası ile cezalandırılır.
(26) Bu Kanun’un 31. maddesinin ikinci fıkrasındaki izni almadan sigortacılıkla ilgili
organizasyon oluşturanlar üç yüz günden az olmamak üzere adli para cezası ile cezalandırılır.
(27) Bu Kanun’un 32. maddesinin ikinci fıkrasına aykırı davrananlar ile üçüncü
fıkrasına aykırı olarak iyi niyet kurallarını ihlal edici şekilde sigorta tazminatı ödemesini
geciktirenler üç yüz günden az olmamak üzere adli para cezası ile cezalandırılır.
Kovuşturma
Madde– (1) Bu Kanun’da yazılı suçlardan dolayı kovuşturma yapılması Müsteşarlık
tarafından Cumhuriyet Başsavcılığına yazılı başvuruda bulunulmasına bağlıdır. Bu başvuru ile
Müsteşarlık aynı zamanda katılan sıfatını kazanır.
(2) Cumhuriyet savcısının kovuşturmaya yer olmadığına karar vermesi hâlinde,
Müsteşarlık, 4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’na göre kendisine
tebliğ edilecek kararlara karşı itiraza yetkilidir.
(3) Aracılar ile sigorta eksperlerinin bu Kanun’da suç sayılan fiilleri hakkında yapılacak
kovuşturmalar ile bu Kanun’un 15 inci maddesinin birinci fıkrasına ve 35. maddesinin altı ila
dokuzuncu fıkralarına aykırılıktan dolayı yapılacak kovuşturmalar hakkında bu madde
hükümleri uygulanmaz.
On Birinci Bölüm
Atıflar, Değiştirilen ve Yürürlükten Kaldırılan Hükümler
Atıflar
Madde 37 – (1) Diğer mevzuatta mülga 21/12/1959 tarihli ve 7397 sayılı Sigorta
Murakabe Kanunu’na yapılan atıflar, bu Kanun’un ilgili maddelerine yapılmış sayılır.
(2) Diğer kanunlarda Müsteşarlık denetim biriminde çalışan aktüerleri ifade etmek
üzere kullanılan tüm ibareler “Sigorta Denetleme Aktüeri” olarak uygulanır.
Madde 38 – (1) 18/5/2004 tarihli ve 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile
Odalar ve Borsalar Kanunu’na;
a) 57. maddesinin sonuna aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
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“Sigorta acenteleri için oluşturulacak sektör meclisiyle ilgili Sigortacılık Kanunu’ndaki
hükümler saklıdır.”
b) 93. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine “yetkili organlarca” ibaresinden sonra
gelmek üzere aşağıdaki ibare eklenmiştir.
“ve Sigorta Acenteleri İcra Komitesi ile Sigorta Eksperleri İcra Komitesince”
c) Aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
“Geçici Madde 15 - Sigorta Eksperleri İcra Komitesi seçimleri, odaların genel organ
seçimlerini takiben altmış gün içinde yapılır. Sigorta Eksperleri İcra Komitesi oluşturulana
kadar Hazine Müsteşarlığı, Sigortacılık Kanunu’nun yayımını müteakip bir ay içinde geçici
Sigorta Eksperleri İcra Komitesini tespit eder.
Sigorta Acenteleri Sektör Meclisinin seçimi, odaların genel organ seçimlerini takiben
altmış gün içinde, Sigorta Acenteleri İcra Komitesi seçimleri ise Sigorta Acenteleri Sektör
Meclisinin oluşmasından itibaren en geç on beş gün içinde yapılır. Sigorta Acenteleri Sektör
Meclisi oluşturulana kadar Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Yönetim Kurulu kararı ve Hazine
Müsteşarlığının uygun görüşü ile Sigortacılık Kanunu’nun yürürlüğe girmesini müteakip bir ay
içinde geçici Sigorta Acenteleri İcra Komitesi tespit edilir.”
Madde 39 - (1) 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun ek 8.
maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği, elde ettiği bilgileri, trafikten men
edilecek araçların tespitinde kullanılmak üzere İçişleri Bakanlığının emrine hazır tutar veya
gerekli gördüğü birimlerine iletir.”
Madde 40 – (1) 25/11/1999 tarihli ve 587 sayılı Zorunlu Deprem Sigortasına Dair
Kanun Hükmünde Kararname’ye aşağıdaki madde eklenmiştir.
Ek Madde 1 – Kurum ve bu Kanun Hükmünde Kararname kapsamında gerçekleştirilen
iş ve işlemler, 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile
4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na tabi değildir.”
Madde 41 – (1) 28/3/2001 tarihli ve 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım
Sistemi Kanunu’nun;
a) 2. maddesinin (l) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:
“l) Bireysel emeklilik aracıları: Emeklilik şirketlerinin emeklilik sözleşmelerine aracılık
eden veya bunları emeklilik şirketi adına yapan kişileri,”
b) 5. maddesinin birinci fıkrasının beşinci cümlesi “Başka bir şirkete aktarım talebinde
bulunulabilmesi için şirkette en az bir yıl süreyle kalınmış olması gereklidir.” şeklinde, ikinci
ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:
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“Şirket, katkı paylarını, en geç şirkete intikalini takip eden ikinci iş gününde yatırıma
yönlendirmek zorundadır. Bu maddede öngörülen paylaştırma, aktarım ve yatırıma
yönlendirme yükümlülüklerini belirlenen süreler içinde gereği gibi yerine getirmeyen şirkete,
aktarımlarda katılımcının dâhil olduğu; yatırıma yönlendirmede ise dâhil olacağı fonun ilgili
döneme ait pozitif getirisinin iki katı tutarında gecikme cezası uygulanır ve bu tutar katılımcının
hesabına ilave edilir.
Grup emeklilik sözleşmesinin akdedilmesine taraf olan dernek, vakıf, tüzel kişiliği haiz
bir meslek kuruluşu veya sair kuruluş yahut grup ile işverenler tarafından çalışanları veya
üyeleri hesabına kısmen veya tamamen katkı payı ödenmesi hâlinde, bu katkılar ile getirileri
bireysel emeklilik hesaplarında ayrı olarak takip edilir ve bu hesaplardaki birikimlere ilişkin
hakların kullanımı ve yükümlülükler Müsteşarlıkça belirlenen esas ve usuller çerçevesince grup
emeklilik sözleşmesinde belirlenir. Katılımcının bu birikimlere hak kazanma süresi her hâlde
katılımcının grup emeklilik sözleşmesine giriş tarihinden itibaren beş yılı aşamaz.”
c) 6. maddesinin son fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Emeklilik planlarına ilişkin uygulama esasları ile yıllık gelir sigortasına ilişkin tarife
ve teknik esaslar serbestçe belirlenir. Bakan, gerekli gördüğü hâllerde uygulama esasları ile
tarife ve teknik esasları Müsteşarlığın onayına tabi kılabilir. Bu madde kapsamında hak
sahiplerinin bulunması için şirket ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından yapılması
gereken araştırmalara, söz konusu tutarın on yıllık süre içerisinde şirketçe ve iki yıllık süre
içerisinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca değerlendirilmesine ilişkin esas ve usuller
Kurulun uygun görüşü alınarak Müsteşarlık tarafından belirlenir.”
ç) 17. maddesine birinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiş ve
mevcut ikinci fıkrasının son cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Bireysel emeklilik hesabındaki fon paylarından, katılımcının sistemde bulunduğu ay
sayısı ile asgari ücret tutarının çarpımına karşılık gelen birikim tutarı ve bu Kanun’un 6.
maddesi kapsamında bireysel emeklilik sisteminden emekli olanlara yapılan yıllık gelir
sigortası ödemelerinin aylık ödemeye isabet eden miktarının nafaka borçları hariç olmak üzere
asgari ücret tutarına kadar olan kısmı haczedilemez, rehnedilemez, iflas masasına dâhil
edilemez. Bu fıkradaki hükümlerin uygulanmasında rehin, haciz veya iflas tarihinde geçerli
brüt asgari ücret tutarı esas alınır.”
“Fon portföy sınırlamalarına ilişkin ilkeler ile fon portföyündeki varlıkların
değerlendirilmesine ilişkin esas ve usuller Müsteşarlığın uygun görüşü alınarak Kurul
tarafından belirlenir.”
d) 18. maddesinin birinci fıkrasının son cümlesi “Portföy yönetim sözleşmelerinin
Kurulca belirlenen asgari unsurlara uygun olması zorunludur.” şeklinde değiştirilmiştir.
e) Geçici 1. maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir:
“Yetkili organlarınca karar alınması kaydıyla, üyelerine veya çalışanlarına emekliliğe
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yönelik taahhütte bulunan dernek, vakıf, sandık, tüzel kişiliği haiz meslek kuruluşu veya sair
ticaret şirketindeki emekliliğe yönelik birikimler ve taahhütlere ilişkin tutarlar kısmen veya
tamamen bu fıkranın yürürlüğe girmesinden itibaren beş yıl içinde yapılmak kaydıyla ve
Müsteşarlıkça belirlenecek esaslar çerçevesinde bireysel emeklilik sistemine veya yıllık gelir
sigortalarına aktarılabilir. Birikimlerin veya taahhütlere ilişkin tutarların ödenmesine yönelik
gayrimenkul satışları dâhil olmak üzere aktarımlarla ilgili işlemler, her türlü vergi, resim ve
harçtan muaftır. Bu muafiyet, doğabilecek gelir vergisi yükümlülüğünü de kapsar. Bu fıkra
kapsamında yıllık gelir sigortalarına intibak ettirilenlerden veya emeklilik sözleşmesi akdetmiş
olan katılımcılardan giriş aidatı alınmaz ve aktarılan tutar üzerinden herhangi bir kesinti
yapılmaz.
Üyelerine veya çalışanlarına emekliliğe yönelik taahhütte bulunan dernek, vakıf, sandık,
tüzel kişiliği haiz meslek kuruluşu veya sair ticaret şirketinin emekliliğe yönelik faaliyetlerinin
aktüeryal denetimini Müsteşarlık yapar.”
Madde 42 – (1) 4632 sayılı Kanun’un 20. maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki
madde eklenmiştir.
“Emeklilik Gözetim Merkezi”
Madde 20/A - Müsteşarlık, bireysel emeklilik sisteminin güvenli ve etkin biçimde
işletilmesini sağlamak, katılımcıların hak ve menfaatlerini korumak amacıyla şirketlerin ve
bireysel emeklilik aracılarının faaliyetlerinin gözetim ve denetimine yönelik altyapı
oluşturulmasına, bireysel emeklilik hesaplarına, emeklilik planlarına, işlemlerin
konsolidasyonuna, katılımcılara ait bilgilerin saklanmasına, kamunun ve katılımcıların
bilgilendirilmesine, istatistik üretimine, bireysel emeklilik aracıları siciline ve bireysel
emeklilik aracıları sınavına ilişkin işlemlerin yapılması ile hayat sigortaları ve diğer sigorta
branşlarına ilişkin verilebilecek diğer görevleri yerine getirmek üzere özel hukuk hükümlerine
göre kurulmuş bir tüzel kişiyi emeklilik gözetim merkezi olarak görevlendirebilir. Emeklilik
gözetim merkezinin ana sözleşmesinde yer alması gereken hususlar Müsteşarlıkça belirlenir ve
bu ana sözleşmede yapılacak değişikliklerde Müsteşarlığın uygun görüşü aranır. Emeklilik
şirketleri, Müsteşarlığın uygun görmesi hâlinde hayat branşında faaliyet gösteren sigorta
şirketleri ile diğer kurum ve kuruluşlar emeklilik gözetim merkezine ortak olabilir. Emeklilik
gözetim merkezi, Müsteşarlığın denetimine tabidir. Bu Kanun kapsamındaki şirket, kurum,
kuruluş ve kişiler, bu Kanun’a istinaden verilen görevlerin yerine getirilmesini teminen talep
edilen bilgi ve belgeleri emeklilik gözetim merkezine aktarır. Emeklilik gözetim merkezinin
çalışma esas ve usulleri Müsteşarlık tarafından belirlenir.”
Madde 43 – (1) 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na ekli (IV)
sayılı Makam Tazminatı Cetveli’nin 8/a sırasına “Maliye Bakanlığı Hesap Uzmanları”
ibaresinden sonra gelmek üzere “Sigorta Denetleme Uzmanları ve Sigorta Denetleme
Aktüerleri” ibaresi eklenmiştir.
Madde 44 – (1) 14/6/2005 tarihli ve 5363 sayılı Tarım Sigortaları Kanunu’nun 14.
maddesinin birinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
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“Sigorta şirketleri, Bakanlar Kurulu kararları çerçevesinde havuz tarafından kapsama
alınan riskler, bölgeler ve ürünler için bu Kanun’la oluşturulan havuz sistemi dışında sigorta
sözleşmesi akdedemez. Bu hükme aykırı davranan sigorta şirketlerinin kurulca belirlenecek
esaslar çerçevesinde havuz sisteminden çıkarılmalarına karar verilebilir.”
Madde 45 – (1) 21/12/1959 tarihli ve 7397 sayılı Sigorta Murakabe Kanunu yürürlükten
kaldırılmıştır.
(2) 25/6/1927 tarihli ve 1160 sayılı Mükerrer Sigorta Hakkında Kanun yürürlükten
kaldırılmıştır.
(3) 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 107. maddesinin
üçüncü fıkrası, 108. maddesi ile ek 8. maddesinin birinci ve ikinci fıkraları yürürlükten
kaldırılmıştır.
Onikinci Bölüm
Geçici ve Son Hükümler
Geçici Madde 1 – (1) Kara yolu trafik garanti sigortası hesabının sorumlulukları ile
varlıklarının, alacaklarının ve yükümlülüklerinin tamamı bu Kanun’un yürürlüğe girdiği
tarihten itibaren bir ay içinde hesaba devrolunur. Kara yolu trafik garanti sigortası hesabıyla
ilişkili olarak açılan davalar ve yapılan takipler hesapla ilişkili olarak devam eder.
Geçici Madde 2 – (1) Bu Kanun’un uygulanmasına ilişkin yönetmelikler bu Kanun’un
yayım tarihinden itibaren bir yıl içinde Müsteşarlığın bağlı olduğu bakanlıkça çıkartılır.
(2) Bu Kanun’da öngörülen düzenlemeler yürürlüğe konuluncaya kadar mevcut
düzenlemelerin bu Kanun’a aykırı olmayan hükümlerinin uygulanmasına devam olunur.
(3) Bu Kanun’un 12. maddesinin tarife serbestisine ilişkin birinci fıkrası hükmü ile 17.
maddesinin dördüncü fıkrasının garanti fonu varlıkları üzerine bloke konulabilmesi ve ipotek
tesis ettirilebilmesine ilişkin hükmü yürürlüğe girene kadar, bu Kanun’la mülga 7397 sayılı
Sigorta Murakabe Kanunu’nun ilgili hükümleri uygulanmaya devam olunur.
Geçici Madde 3 – (1) Bu Kanun’un yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde
durumlarını, bu Kanun’un 5. maddesi gereğince tespit edilecek branş ayrımına uyumlu hâle
getirmeyenler, yeni sigorta sözleşmesi akdedemez; riski artırıcı nitelikte zeyil, temdit ve
yenileme yapamaz.
(2) Bu Kanun’un yürürlüğe girdiği tarihte hayat sigortasına ilişkin portföylerini
devretmemiş bulunan karma şirketler, bu Kanun’un yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl
içinde söz konusu portföylerini devretmek zorundadır. Bu yükümlülüğü yerine getirmeyen
şirketlerin sigorta portföyünü kısmen veya tamamen devralmayı kabul eden bir veya birkaç
sigorta şirketi bulunduğu takdirde portföy, bakan tarafından resen devredilir. Portföyü
devrolmamış şirketler, devir işlemi gerçekleşene kadar hayat sigortası branşında yeni sigorta
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sözleşmesi akdedemez, riski artıcı nitelikte zeyil, temdit ve yenileme yapamaz.
Geçici Madde 4 – (1) Bu Kanun’un 20. maddesinin altıncı fıkrası hükmü, bu Kanun’la
mülga 7397 sayılı Sigorta Murakabe Kanunu uyarınca atanmış kişiler ile bu kişiler hakkında
açılmış davalar ve takipler için de geçerlidir.
Geçici Madde 5 – (1) Bu Kanun’la mülga 7397 sayılı Sigorta Murakabe Kanunu’nun
25. maddesi uyarınca ayrılan deprem hasar karşılıkları, bu Kanun’un yürürlüğe girmesini
izleyen üç ay içinde ihtiyari yedek akçelere devrolunur.
Geçici Madde 6 – (1) Bu Kanun’un yayımı tarihinden önce düzenlenmiş olan eksperlik
ve brokerlik ruhsatları, Müsteşarlık tarafından değiştirilinceye kadar geçerlidir. Söz konusu
değiştirme işlemini, bu Kanun’un yürürlüğe girmesinden itibaren bir yıl içinde yaptırmayanlar
mesleki faaliyette bulunamaz. Sigorta eksperlerinin eksperlik faaliyetine devam edebilmesi için
bu Kanun’un yürürlüğe girdiği tarihten itibaren dört ay içinde levhaya kaydını yaptırması da
gerekir.
Geçici Madde 7 – (1) Sigorta acenteleri, bu Kanun’un yayımından itibaren bir yıl içinde
müsteşarlıktan uygunluk belgesi almak ve levhaya kayıt olmak zorundadır. Bu zorunluluğu
yerine getirmeyenler sigorta acenteliği faaliyetinde bulunamaz.
Geçici Madde 8 – (1) 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun yürürlüğe girmesinden önce
taksirli suçlar hariç olmak üzere affa uğramış olsalar dahi ağır hapis veya beş yıldan fazla hapis
veya sigortacılık mevzuatına aykırı hareketlerinden dolayı hapis veya birden fazla ağır para
cezasına yahut cezası ne olursa olsun basit ve nitelikli zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık,
dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas, görevi kötüye kullanma gibi yüz
kızartıcı suçlar ile istimal ve istihlak kaçakçılığı dışında kalan kaçakçılık suçları, resmî ihale ve
alım satımlara fesat karıştırma, karapara aklama veya devlet sırlarını açığa vurma, vergi
kaçakçılığı veya vergi kaçakçılığına teşebbüs suçlarından dolayı hüküm giymiş bulunanlar
sigorta şirketlerinde veya reasürans şirketlerinde kurucu olamaz, sigorta acenteliği, brokerlik
ve sigorta eksperliği yapamaz ve bu amaçla kurulmuş tüzel kişilerde ortak olamaz ve çalışamaz.
(2) Bu Kanun’da sigorta şirketi ve reasürans şirketi kurucularının niteliklerine yapılan
atıflar için de birinci fıkra hükmü uygulanır.
Geçici Madde 9 – (1) Bu Kanun’da geçen Türk lirası ibaresi karşılığında, uygulamada
ülkede tedavülde bulunan para 28/1/2004 tarihli ve 5083 sayılı Türkiye Cumhuriyeti
Devleti’nin Para Birimi Hakkında Kanun hükümleri gereğince Yeni Türk lirası olarak
adlandırıldığı sürece bu ibare kullanılır.
Yürürlük
Madde 46 – (1) Bu Kanun’un;
a) 12. maddesinin tarife serbestisine ilişkin birinci fıkrası hükmü ile 17. maddesinin
dördüncü fıkrasının garanti fonu varlıkları üzerine bloke konulabilmesi ve ipotek tesis
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ettirilebilmesine ilişkin hükmü, yayımı tarihinden üç ay sonra,
b) Diğer hükümleri yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 47 – (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
13/6/2007
Güncelleme: 2006, İstanbul; Hilmi Acınan / 2010, İstanbul; Hilmi Acinan - Ayşe
Mermer
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Uygulamalar
1) Orantısız trete reasüransın özellikle ve türlerinin araştırılması
2) Sigortacılık kanununun incelenmesi
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Uygulama Soruları
1) Orantısız trete reasüransının özellikleri nelerdir?
2) Hasar fazlası metodu ile toplam hasar fazlası arasındaki fark nedir?
3) Sigortacılık kanununda nelerden bahsedilmektedir, kısaca özetleyiniz.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Orantısız trete reasüransın özellikleri ve türleri ile sigortacılık kanununu öğrendik.
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Bölüm Soruları
1. Excess of Loss olarak bilinen reasürans metodu aşağıdakilerden hangisidir? (Orta)
a)

Hasar fazlası

b)

Hasar oranı fazlası

c)

Eksedan

d)

Otomatik

e)

İhtiyari

2. Sigortacılık kanununun numarası kaçtır? (Zor)
a)

5846

b)

5416

c)

6842

d)

5684

e)

8465

3. Sigortacılık kanununda amaç ve kapsam kaçıncı maddede bulunmaktadır? (Orta)
a)

Madde 1

b)

Madde 2

c)

Madde 3

d)

Madde 4

e)

Madde 20
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4. Sigortacılık kanununun 2. Maddesinde aşağıdakilerden hangisi bulunmaktadır?
(Orta)
a)

Amaç ve kapsam

b)

Tanımlar

c)

Ruhsat

d)

Ruhsat iptali

e)

Ana sözleşme değişiklikleri

5. Sedan şirketin belli bir süre zarfında uğra¬yabileceği toplam zararları teminat altına
alan reasürans metodu aşağıdakilerden hangisidir? (Zor)
a)

Hasar fazlası

b)

Eksedan

c)

Hasar oranı fazlası

d)

Otomatik

e)

İhtiyari

Cevaplar
1)a 2)d 3)a 4)b 5)c
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