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1. GİRİŞ

1.1. Sigorta Hukuku ve Kaynakları 

o İlk Hafta(D3)

Sigorta hukuku, sigortanın hukuki anlamda bir sözleşme olması dolayısıyla sigorta 

sözleşmesi hukukudur. Yani özel bir sözleşme türü ile ilgileneceğiz. Özel bir sözleşmeye ilişkin 

özel hükümleri incelerken onun temelinde yatan genel sözleşmeler hukukuna ilişkin temel 

bilgiler bize yardımcı olacak. Bunlar; borçlar hukuku kapsamında anlatılmış olan sözleşmelerin 

kurulması, taraflar, hak ve yükümlülükler, şekil serbestisi vs. gibi genel konular. Bu konular 

hakikaten sigorta hukukunda bizim temel bilgilerimiz. 

Sigortacılık sektörü 5684 s. Sigortacılık Kanunu adı altında ayrı bir kanunla 

düzenlenmiştir. 2012’de yürürlüğe giren yeni 6102 s. TTK yeniden düzenlenirken sigorta 

sözleşmeleri hukukunun ayrı bir kanunda düzenlenmesi teklifi gitti; ama kabul görmedi ve şu 

anda sigorta sözleşmeleri hukuku TTK’da ayrı bir kitap olarak düzenlenmiştir (TTK madde 1401 

vd.). Biz bu derste 6 kitaptan sadece biri olan sigorta hukuku kitabını inceleyeceğiz. Burada özel 

bir sözleşme türü söz konusudur. Bu yüzden, genel anlamda sözleşmeler hukukunu bilmek 

gerekir.  

Sigortacılık, sigorta şirketleri tarafından bize sunulan bir hizmettir. Sigortacılık 

sektörünün teknik boyutu vardır. Bu boyut, daha çok denetim ağırlıklıdır. Bunun da yukarıda 

belirtildiği gibi 5684 s. Sigortacılık Kanunu adı verilen özel bir kanunu vardır. Bu kanun 2007 

yılında yürürlüğe girmiş bir kanundur. Ağırlıklı olarak; sigorta şirketlerinin yapılanmasını, 

işleyişini, denetimini ve organizasyonunu düzenleyen hükümleri içerir. Fakat sigorta 

sözleşmelerini ilgilendiren bazı hükümler de söz konusudur (gerek olmasa bile; çünkü zaten 

sigorta sözleşmeleri TTK’da düzenlenmiş).   

Sigorta sözleşmesi açısından Hazine Müsteşarlığı’nın, Sigortacılık Genel Müdürlüğü 

bünyesinde oluşturulan “sigorta genel şartları” vardır. Her konu için ayrı (yangın, asansör. çevre 

kirliliği, kasko vb.) genel şartlar söz konusudur (Derste yeri geldiğinde bunlara da değineceğiz). 

Bu genel şartlar birbirleriyle paralellik gösterir. Farklılaşan noktalar, sadece riskin farklılaştığı 

durumlarda ortaya çıkar. İkincil kaynak olarak sigorta hukukunda yönetmelikler de mevcuttur. 
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Bahsedilen mevzuat dışında yargı ayağına (yani; yargı kararları) da mutlaka dikkat etmek 

gerekir. Bu noktada üç açının önemli olduğu söylenebilir. Bunlar; mevzuattaki düzenlemeler, 

yargı kararları ve doktrindir. Yargı kararları ilgili hükümler nasıl yorumlanmış veya hangi 

hukuki problemler yargıya yansımış, çıkan problemlerin çözümleri vs. yargı kararlarını 

inceleyeceğiz. Doktrin yasadalardaki hükümleri nasıl anladığımızda ilgili olmakla beraber en 

özgür olan alan doktrindir. Doktrin çözüm öneren bir alandır. Sigorta hukuku doktrin açısından 

sıkıntılı ve tartışmalı fakat; Türk hukukunda çok kitap yayımlanmamış. 

Sigorta hukuku, sözleşmeler hukuku olduğu için bir sigorta sözleşmesinin akdedilmesi, 

sigorta sözleşmesinin devamı ve bu sürede ortaya çıkacak birtakım hukuki sorunlar ve sigorta 

sözleşmesinin sona erdirilmesi teker teker incelenecektir. 

Sigortacılık sektörünün ve buna bağlı olarak sigorta hukukunun da kendine özgü bir 

terminolojisi vardır. Bunlara da yeri geldikçe değineceğiz. 

TTK’da sigorta hukuku açısından benimsenen sistematik sırasıyla şöyledir: 

 Genel hükümler

Tüm sigorta ilişkilerine ve türlerine uygulanacak olan düzenlemeler.

 Özel hükümler

Sigorta türlerine ilişkin düzenlemeler. Burada da ikili bir ayrım söz konusudur.

o Zarar sigortaları

 Mal sigortaları

 Sorumluluk sigortaları

o Can sigortaları

 Hayat sigortaları

 Kaza sigortaları

 Hastalık ve sağlık sigortaları

Sigorta hukuku açısından risk (riziko/tehlike) kavramı önem taşır. Hem can varlığı hem 

de malvarlığı çeşitli risklere maruz kalabilmektedir. Sigorta hukukunun kapsamına giren risklere 

bakalım; her risk bu kapsama alınabilir mi? Deprem, yangın, trafik kazası, hastalık vs. bu açıdan 

bakılınca bu riskler hakikaten bizim can veya malvarlığımızı etkilyor. İşte zarar ve can sigortaları 
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ayrımı da (ki TTK’ya da yansımıştır) bu ikili ayrımdan yola çıkılarak yapılmıştır. Örneğin; hayat 

sigortaları, can varlığımızı; mal sigortaları ise mal varlığımızı konu alır.  

Malvarlığı; bir kişinin belli bir dönem boyunca sahip olduğu aktif ve pasiflerinin 

toplamıdır. Zarar sigortalarından olan mal sigortaları, mal varlığının aktif kısmını güvence altına 

alan sigortalardır. Örneğin; aracımızla ilgili yaptığımız kasko sigortaları. Zarar sigortalarının 

diğer türü olan sorumluluk sigortaları ise malvarlığımızın pasif kısmını güvence altına almak için 

yapılan sigortalardır. Örneğin; hekimin hukuki sorumluluk sigortası (zorunludur). Hekim, kötü 

bir tıbbi uygulamada bulunduğunda vermiş olduğu zararlardan dolayı bir tazminat ödeme 

sorumluluğuna girecektir. İşte bu açıdan yapılan sigorta bir sorumluluk sigortasıdır. Sorumluluk 

sigortaları, ilk kez 6102 s. yasada yasal olarak düzenlenmiştir. Eski TTK’da sorumluluk 

sigortaları yoktu. 

Can sigortaları, zarar sigortalarının karşısındadır. Bunlar meblağ sigortalarıdır. Zarar 

sigortalarında bir risk var ve bu risk sonrasında sizi bir zarara uğratıyor ve bu zarar, sigortacı 

tarafından karşılanıyor. Ama meblağ sigortalarında ise en başta sigorta sözleşmesi akdedilirken 

sigortacı ile sigorta ettirenin kararlaştırdığı ve sözleşmeye yazdığı bir bedel vardır. Herhangi bir 

risk veya olay meydana geldiğinde kararlaştırılmış olan bedel sigorta şirketince ödenir. Meblağ 

sigortalarında zararın tazmin edilmesi durumu söz konusu değildir. Yani; can sigortalarında 

sigorta bedeli kullanılırken zarar sigortalarında sigorta tazminatı (zarar bedeli) terimi kullanılır. 

Can sigortalarında ayrıca genel şartlar da söz konusudur. 

Sözleşme olması dolayısıyla sigorta hukukunda, sözleşmeler hukukuna ilişkin temel bazı 

ilkelerin aynen geçerli olduğunu görmekteyiz (sözleşme serbestisi gibi). Sigorta sözleşmesi, 

sadece görüntü olarak biraz hizmet sözleşmeleri veya vekalet sözleşmelerine benzer. Yani; 

görüntü açısından satım sözleşmesi veya kira sözleşmesi gibi değildir. Satım veya kira 

sözleşmelerinde karşılıklı bir ilişki vardır. Ama hizmet veya vekalet sözleşmesinde bu düz 

çizgiyle olan ilişki tam olarak söz konusu değildir. Biri altta diğeri daha üsttedir. Yani bir güçlü 

ve güçsüz pozisyonu söz konusudur. Mesela hizmet sözleşmesinde işçinin korunması ve benzeri 

bir durum mevcuttur.  

Sigorta sözleşmesinin bir tarafında sigorta şirketleri vardır. Onun altında ise sigorta 

ettiren vardır. Sigorta hukukunun hemen hemen bütün düzenlemeleri ve uygulamasında hakim 
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olan yaklaşım daha güçsüz konumda olan sigorta ettirenleri koruyucu yöndedir. Sigorta 

sözleşmelerinin yorumlanmasında sigorta ettiren lehine yorum kendini açıkça göstermektedir. Bu 

yaklaşımın bir dayanağı da son Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun’dur. Bu kanunda 

sigorta sözleşmeleri tüketici işlemleri arasında sayılmıştır. Eskiden sigorta ettirenlerin tüketici 

sıfatları tartışmalıydı; fakat şimdi, açık düzenleme gereğince sigorta ettirenlerin tüketici sıfatları 

da söz konusudur. Tüketiciyi koruma bakış açısı sigorta sözleşmelerinde de hakim olan bir bakış 

açısıdır. İlgili hükümleri okurken de uygularken de hep bu bakış açısını göz önünde 

bulundurmamız gerekecektir. 

Sigorta sözleşmelerinin yorumuna ilişkin herhangi bir yorum kuralına kanunda yer 

verilmemiştir. Sözleşmelere ilişkin genel bir yorum kuralı TBK’da vardır (muvazaa hükmü). 

İlgili hüküm, bir sözleşmeyi uygulama ve yorumlamayla baş başa kaldığınızda sehven veya 

bilerek kullanılmış olan kelimelere itibar etmeksizin asıl tarafların böyle bir sözleşme 

akdetmekle ulaşmak istedikleri amaca uygun bir yorum veya değerlendirme yapınız, demektedir. 

Yani; sözleşmelerin yorumlanmasında lafzi yorum yasağı söz konusudur. Sözde taraflar kefalet 

sözleşmesi yazar, acentelik yazar, biz bu kelimelere bakmaksızın içine girip asıl tarafların 

ulaşmak istedikleri amaca bakmalı, tespiti buna göre yapmalıyız. Bu temel ilke, tabii ki sigorta 

ettiren lehine yorum ilkesiyle desteklenmek suretiyle sigorta sözleşmeleri için de geçerli 

olacaktır. Ancak, bu genel kuralların sigorta sözleşmeleri açısından uygulanması biraz dardır. 

Çünkü bahsedilen sigorta genel şartları hazırlanıp yayınlanarak sigorta sözleşmelerinin ayrılmaz 

bir parçası haline gelmektedir. Dolayısıyla, bunların üzerinde herhangi bir değişiklik yapabilme 

imkanı yoktur. Ama tabi ki sigorta sözleşmesi standart genel işlem şartları gibi değildir. Genel 

şartlar sözleşmeye dahildir (Hazine Müsteşarlığı’nın hazırladığı standart şartlar); ama sigorta 

ettirenle sigortacının belirleyebileceği özel şartlar da söz konusu olabilir. Pazarlık etme gibi 

sigorta ettirenin durumuna göre özelleşebilecek bazı noktaları sigorta özel şartları başlığı altında 

açıkça belirtmek şartıyla sigorta sözleşmelerine koyabilme imkanları vardır. Bu açıdan sigorta 

sözleşmelerinin yorumu konusu biraz daha önem taşıyabilmektedir. Taraflar böyle bir özel şartı 

koymakla neyi amaçlamışlardır, gibi birtakım değerlendirmeler de yapma imkanı 

bulabilmekteyiz. 

 İlk hafta(D3)  
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02.11.2015 

o H2D1  

1.2. Temel Kavramlar 

1.2.1. Risk 

Risk kelimesinin kökeni Yunanca’da sarp kayalıklar analamına gelen rhiza kelimesinden 

gelmektedir. Roma’da iki sarp kayalığın arasından yapılan tehlikeli yolculuğa rhiza denirmiş. 

Risk kavramı TTK’da tehlike ve riziko olarak kullanılır. Uygulamada risk olarak kullanılır. Bu 

üç terim, daha çok mal sigortalarına; yani, zarar sigortalarına ilişkin durumlarda kullanılır. Bir de 

olay kavramı var. Eskilerin ifadesi ile hadise. Can sigortalarında daha çok hadise yani olay 

kullanılır. Sigorta ile güvence altına alınan bazı evlilik, eğitim gibi mutlu olaylar da sigorta ile 

güvence altına alınabiliyor. Hayat sigortalarında olay kavramı bundan tercih ediliyor.  

Sigorta açısından risk kavramına geldiğimizde, tüzel kişilerin mal varlıklarıyla gerçek 

kişilerin de hem mal varlığı hem de canları risk ile karşı karşıya kalabildiklerini ilk etapta 

hatırlamak gerekir. Hem bu işletmelerin devamlılığını sağlayabilmek ve dolayısıyla ülke 

ekonomisinin sağlıklı devam etmesini sağlamak açısından işletmelerin karşılaştığı tehlikelere 

hem de insanlar açısından tehlikelerin engellenmesi amacıyla çeşitli önlemler alınabiliyor. 

Esasında mal varlığı ve cana karşı günlük hayatta çoğu defa riskler ile karşı karşıya kalırız. 

Bazen bu tehlikelere karşı hiçbir şeyin yapılamadığı da görülebiliyor. Bu olasılığın günlük 

hayatta yüzyıllardır canlı kalması kişilerin sigorta hukukundan bağımsız olarak iç sigorta (self 

insurance) yapmalarına yol açmıştır. Kültürlere ve risk türlerine göre farklılık gösterebilen self 

insurance yöntemleri global olarak para biriktirme, Türk kültüründe ayrıca yastık altında altın 

biriktirme şeklinde görülür. Ancak, bu birikimler tekil olduğu zaman çoğunlukla oluşan zararı 

karşılamıyor. Sigortacılığın doğmasına yol açan etken de, işte bu günlük veyahut daha doğru bir 

deyimle öngörülebilir risklerden birbirine benzeyenlerin gruplar halinde toplanarak kişilerin 

yaptıkları self insurance benzeri bir sistemle bir birikim oluşturup bu birikimle katılımcılardan 

riske uğrayanların zararlarının karşılanmasının risk altında olanlar için daha faydalı olmasıdır. 

Burada sigorta şirketleri belirli risk gruplarındaki riskleri toplar ve oluşan birikim havuzundan 

gerekli miktarları gerçekleşen risklere dağıtır, böylelikle topluluğun gücü bireyin yarasını 
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minimal enerji ile sarar.
1
 Sigorta şirketleri birikim havuzunu (fon) topladığı risklerin 

sahiplerinden aldığı primlerle oluşturur. Bu risklerin toplanıp karşılığında prim alarak risk 

gerçekleştiğinde bunu karşılamayı vaadetme durumu bize iç dağılımı ifade eder.  

İç dağılımın yanında bir de dış dağılım vardır. Sigorta şirketleri üstlendikleri riski, bir 

başka sigorta şirketine tekrar dağıtabilmektedir. Bu duruma reasürans denir. Sigorta şirketleri 

belirli risk grupları için reasürans yaptırmak zorundadır, reasürans sigorta şirketinin altına girdiği 

riski reasürans şirketine reasüre ettirmesidir. Bu konu önemlidir; çünkü sigorta edilebilirlik ve 

sigortaya değerlik kavramları söz konusudur. Sigorta şirketleri kendisine sigorta talebi 

geldiğinde riskin sigorta tarafından ödenip ödenemeyeceğini (sigorta edilebilirlik) ve güvence 

talep eden kişinin sigortaya değerlik olup olmadığını incelemek durumundadır. Bu noktada 

aktüer (matematik, istatistik bölümleri mezunu) olarak adlandırılan şahıslar özellikle risk 

topluluğunun oluşturulmasında sigorta edilebilirlik bakımından koşul incelemesi yapıp bu 

incelemeleri sigorta şirketlerine sunmak üzere verisel olarak hazırlamaktadır. Sigorta şirketleri 

bu inceleme ve raporları yaptırmak zorundadır. Sigorta şirketleri genellikle AŞ’dir; yani ticaret 

şirketidir. Neticede, bütün ticaret şirketleri gibi tüzelkişi tacir konumundadır; kâr elde ederler ve 

o kârı paylaşırlar. Fakat riski odak noktasına koyarak çalıştıkları için hesap kitap açısından 

gerekli personellerin (aktüerlerin) bulunması gerekir. Bu sigortacılığın teknik yönüdür ve daha 

çok Sigortacılık Kanunu’nda düzenlenir.  

1.2.2. Sigorta Edilebilirlik 

Bir riskin sigorta edilebilir olması, sigortanın konusuna girebilecek riskleri ifade eder. 

Risk üst kavramdır. Ekonomik sonucu olan riskler olduğu gibi ekonomik sonucu olmayan, 

tamamen manevi sonuç doğuran riskler de olabilir. Sigorta hukuku yalnızca para ile ölçülebilen 

yani ekonomik sonucu olan riskler açısından değerlendirme yapabilmektedir. Fakat manevi 

sonuç doğuran riskler manevi tazminat oluşturduğu için kural olarak sigorta hukuku açısından 

güvence kapsamında değildir. 
2
 Ekonomik sonuç doğuran riskler çok çeşitli sebeplerden 

kaynaklanabilir. Doğal afetlerden, kişinin kendi kendine yarattığı tehlikelerden (örneğin; intihar), 

ağırlıklı olarak da dışarıdan üçüncü kişilerin hem mal hem de can varlığımıza yönelik yarattığı 

tehlikelerden. Bunun yanında bir de spekülatif riskler vardır; kumar oynamak, borsaya girmek, 

                                                 
1
 Bu nitelik, eskilerden kullanılan imece yöntemine benzer. 

2
 Ama istisnaları varmış. 
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iddialar, şirketlerin vermiş olduğu kararlar vs.’de de risk vardır. Ancak, kumar veya borsa gibi 

iki ihtimalden birinin kesinlikle olacağı durumlarda belirsizlik bulunmadığı için sigorta 

güvencesi söz konusu değildir. Yani, sigorta güvencesinin söz konusu olabilmesi için riskin 

gerçekleşip gerçekleşmeyeceği yahut zamanına dair parametrelerden en az birinin belirsiz olması 

şarttır.  Sigorta hukukunda gerçekleşmesi kesin olan risklerin güvence altına alınması söz 

konusu değildir, bunlar sigorta hukukunun dışında kalır. 

Sigorta ile güvence altına alınabilen risklerin özelliği belirsizliktir, yani riskin meşkûk 

olmasıdır. Fakat hayat sigortalarında ölüm riski olmasına rağmen bu risk sigorta ile güvence 

altına alınabilir. Burada farklı bir belirsizlik kalemi girer. O da ne zaman gerçekleşeceğinin 

belirli olmamasıdır. Yoksa her halükarda ölüm insanın başına gelecektir.  

Sigorta hizmetinin Türkiye’ye girmesi oldukça geç olmuştur. İlk başta Osmanlı 

döneminde yabancı sigorta şirketleriyle sigorta hizmetine girişilmiştir. Ölüm sigortası fikri 

yıllarca kabul edilmemiştir. İlk olarak mal ve yangın sigortaları ile başlanılmıştır. Ölüm 

sigortaları ise çok sonra gelmiştir.  

Bu açılardan sigortacılık özellikle de risk topluluğu oluşturmak, kurumların kendi 

olanakları ile bir güvence yolu bulmadan çok daha etkilidir.  

Bizim dersteki konumuz özel sigortalardır. Yani sigorta sözleşmeleri hukukudur. Bunun 

karşıt kavramı sosyal sigortalardır. Bugün SGK çatısı altında olan sosyal sigortalar inceleme 

alanımız dışındadır. Özel sigorta, tarafların karşılıklı birbirine uygun irade beyanlarıyla kurulan 

bir akittir. Sosyal sigortalardaki güvenceler ise dayanağını doğrudan doğruya kanundan 

almaktadır ve otomatik olarak devreye girer. Burada da emeklilik, işsizlik, iş göremezlik vs. gibi 

çeşitli riskler güvence altına alınır. Bugün artık riskler bakımından ayrım (işsizlik, emeklilik vs.) 

iki sigorta türü  (özel-sosyal sigorta) arasında ortadan kalkmıştır.  

 H2D1 

o H2D2 

Riskin kaynaklarının doğadan gelebileceğini, hemen her sigorta türünde özellikle de mal 

sigortalarında doğadan gelerek zarara sebep olan riskler yüksek oranlıdır. Sigorta için genellikle 

söylenen primi ödenebiliyorsa her risk sigorta altına alınır lafı artık yeterli olmamaktadır ve 

primin yanında reasüre de edilebilmesi gereklidir.  
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2. SİGORTA SÖZLEŞMESİ 

Sigortanın artık bir sözleşme olduğunu biliyoruz, TTK m. 1401’de tanımlanmıştır. 

A) Sigorta sözleşmesi 

I - Temel kavramlar 

1. Tanım 

MADDE 1401- (1) Sigorta sözleşmesi, sigortacının bir prim karşılığında, kişinin 

para ile ölçülebilir bir menfaatini zarara uğratan tehlikenin, rizikonun, meydana 

gelmesi hâlinde bunu tazmin etmeyi ya da bir veya birkaç kişinin hayat süreleri 

sebebiyle ya da hayatlarında gerçekleşen bazı olaylar dolayısıyla bir para 

ödemeyi veya diğer edimlerde bulunmayı yükümlendiği sözleşmedir. 

(2) Ruhsatsız bir şirket ile onun bu durumunu bilerek yapılan sigorta 

sözleşmeleri hakkında Türk Borçlar Kanununun 604 ve 605 inci maddeleri 

uygulanır. Türkiye’de yerleşik olmayan sigorta şirketleriyle kurulan sigorta 

sözleşmelerinde bu hüküm uygulanmaz. 

 Bu madde ile kanunkoyucu bize sigortanın ortaya konabilmesi için gerekli unsurları 

vermiştir. Maddenin birinci fıkrasının ilk kısmında mal sigortalarının ikinci kısmında can 

sigortalarınnın tanımı yapılmıştır. Sigorta sözleşmesinin mükemmel bir tanımının yapılması 

zordur. Ancak en azından bu tanım sayesinde karşımıza çıkan sözleşmenin hukuki açıdan sigorta 

sözleşmesi sayılabilmesi için tespit edilecek asgari unsurlar belirlenmiştir. Unsurlara teker teker 

bakalım. 

2.1. Sözleşmenin Unsurları 

2.1.1. Sözleşmenin Tarafları 

Sigortanın hukuki olarak mevcudiyeti için sigorta sözleşmesi
3
 gereklidir. Sözleşmenin 

oluşabilmesi için de birbirine uygun karşılıklı iki irade beyanının birleşmesi gereklidir. Yani 

sözleşmenin tarafları vardır ve bunların iradeleri uygun şekilde birleşecektir. Peki taraflar kimler 

olacaktır? Bir taraf sigortacı diğer taraf da sigorta ettiren olacaktır.  

Sigortacı, sigortacılık için kanunlara uygun olarak kuruşmuş anonim şirket niteliğindeki 

sigorta şirketlerini
4
 ifade eder.  

Sigorta ettiren ise riskini güvence altına almak isteyen risk sahibidir.  

                                                 
3
 Sigorta sözleşmesi tam iki tarafa borç yükleyen bir sözleşmedir. 

4
 Sigorta şirketleri Sigortacılık Kanunu’na göre ya A.Ş. olacak ya da kooperatif esasına göre yapılanacaktır. Türk 

hukukunda kooperatif esasına dayalı karşılıklı ritüel sigorta örneği yoktur. 1991 yılından önce Birlik Sigorta 

böyleydi; o da sonradan A.Ş.’ye dönüştü. Sigorta anlamında kooperatifin A.Ş.’den farkı amacının negatif olmasıdır; 

kooperatif zarar etmemeyi, A.Ş. kâr etmeyi amaçlar. 
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Sigorta sözleşmesinin dinamiklerini düşündüğümüzde sigorta sözleşmesinin tarafları 

dışında kalan fakat sigorta sözleşmesi ile ilişkili sujeler de vardır; sigortalı ve lehtar.  

Sigortalı, zarar sigortalarında menfaati güvence altına alınan kişi, hayat sigortalarında 

riskin üzerinde gerçekleşeceği kişiyi ifade eder. 

Lehtar ise hayat sigortasında riskin gerçekletiği zaman sigorta bedelini talep etme 

hakkına sahip olacak kişidir.   

Sigorta ettiren, sigortalı ve lehtar kavramları bazen tek kişide toplanırken, bazen üçü de 

ayrı kişilerde toplanabilir. 

Örneğin, İdil gidip Rojda Sigorta A.Ş. ile Anıl’ın ölümü riski için sigorta yaptırıp Anıl’ın 

ölmesi halinde sigorta bedeli olan 1.000.000$ Egemen’e ödenecek şeklinde bir sigorta yaptırmış 

olsun.  

Sigortacı  = .................................... 

Sigorta ettiren = ..................................... 

Sigortalı = ..................................... 

Lehtar  = ..................................... 

 

2.1.2. Prim/Sigorta Ücreti5 

Sigortacının sigorta ettirenden rizikonun sorumluluğunu üstlenmek üzere aldığı bedel.
6
 

Sigorta ettirenin asli edim yükümlülüğü prim/sigorta ücreti ödemektir. Tarhisel süreçte 

gelişim gösteren sigorta şirketinin asli edim yükümlülüğüne ise ilk başlarda ‘sigorta tazminatı 

ödemektir’, denilmiştir. Örneğin; 1 yıllık bir kasko yaptırdık; ama aracımız zarara uğramadı. Bu 

noktada sigorta şirketinin herhangi bir sigorta tazminatı ödeme borcu olmayacaktır. Bu, ölüm 

sigortalarında da olur. Diyelim ki sigorta ettiren 10 yıl içinde ölürse ailesine şu kadar tazminat 

ödenecek diye anlaşıldı. Kişi ölmemişse sigortacının herhangi bir sigorta bedeli ödemesi de söz 

konusu olmayacaktır. Bu durumda sigorta sözleşmesi, tek tarafa borç yükleyen bir sözleşme gibi 

                                                 
5
 Bu derste primi atlamasına rağmen, H2D3 başında konunun asıl gidişhatından ayrılırak primden ve sigortacının 

rziko taşıma yükümlülüğünden bahsettiği ve bu kısım eksik kalmış olduğu için H2D3 başında anlatılanları buraya 

aktardım. 
6
 Hoca prim dedikten sonra sigorta menfaatine atladığı için kendimce kısa bir tanım yaptım. 
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görünür. Zarar yoksa sigorta şirketi sebepsiz zenginleşmiş olur ve sigorta ettiren aslında bu primi 

alabilir. Ama maalesef uygulamada böyle olmamaktadır. Hiçbir sigorta şirketi, bütün sigorta 

primlerini iade etmiyor. En fazla bir sonraki kasko için hasarsızlık indirimi yapıyorlar. 

Buradan çıkarılan sonuca göre aslında sigorta şirketinin asli edim yükümlülüğü sigorta 

tazminatı ödemek değildir; rizikoyu taşıma yükümlülüğüdür. Sigorta şirketi, olası bir risk 

meydana geldiğinde doğabilecek zararları karşılayacağına dair adeta bir güvence taşır. Bu 

noktada sigorta sözleşmesi tam iki tarafa borç yükleyen bir sözleşme niteliğindedir.  

Kurulduğu andan; yani, karşılıklı iradelerin uyuşması anından itibaren iki taraf da asli 

edim yükümlülüklerini taşımakla görevlidir. Sigorta şirketinin tazminat sorumluluğu ise primin 

ya da ilk taksitin ödenmesine bağlanmıştır. Bazen primin ödenmesi daha sonraki bir tarihe 

kalabilir. Bu yüzden sigortacının o anda yani daha prim ödenmemişse bir tazminat ödeme 

sorumluluğu yoktur.  

2.1.3. Sigorta Menfaati 

Para ile ölçülebilen bir menfaatin sigorta ile güvence altına alınması aşamasına epey 

zaman sonra gelinebilmiştir. Sigorta ile güvence altına alınabilecek şeyin önceden sadece mal 

olabileceği düşünülmekteydi. Fakat, öyle bir noktaya gelindi ki tek bir mal dolayısıyla para ile 

ölçülebilir menfaatleri olan kişilerin birden fazla olduğu görüşüne gelindi. Örneğin; ev sahibinin 

evi kiraya vermesiyle hem ev sahibinin hem de kiracının o evin zarar görmemesinde menfaati 

olur. Tek bir mal dolayısıyla çeşitli kişilerin menfaatinin olmasından dolayı artık sigorta ile 

güvence altına alınan mal değil; aksine o mal dolayısıyla söz konusu olan menfaattir. Bu yüzden 

gelişim, bizi menfaat görüşüne götürmüştür. Her kim ki para ile ölçülebilen bir menfaati var ise o 

menfaati, sigorta ile güvence altına alabilir. 

2.1.4. Tehlike/Riziko/Olay(Hadise) 

Yukarıda detaylıca üzerinde durduk. Olay teriminin ise meblağ sigortalarında 

kullanıldığını hatırlayalım. 

2.1.5. Sigorta Tazminatı/Sigorta Bedeli 

Zarar sigortalarında tazminat, meblağ sigortalarında bedel söz konusu olur. Zarar 

sigortalarında risk zararın doğmasına dair olduğu için zararın tazmini söz konusu iken meblağ 
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sigortalarında belirlenen bedelin risk konusu olayın meydana gelmesi halinde ödenmesi söz 

konusudur. 

Tazminat kural olarak nakden ödenmesine karşın olayın niteliğine göre ayni ödeme 

yapılması da mümkündür. Örneğin gökdelenler camlarını sigorta ettiriyor ve risk gerçekleşirse 

uygulamada genellikle ayni ödeme yapılıyormuş.  

Karşı karşıya kalınan bir sözleşmenin sigorta sözleşmesi olark nitelendirilebilmesi için 

mutlaka bu unsurları içermesi gerekmektedir.  

2.2. Sözleşmenin Şekli 

Sözleşmenin şekline dair TTK’da bir hüküm bulunmaması sonucunda TBK’nın genel 

hükümler uygulama alanı bulduğundan sigorta sözleşmesi sözleşme serbestisi anlayışı altında 

şekil serbestisine sahiptir. Sözleşme serbestisi, sigorta sözleşmesinde kişinin istediği sigorta 

şirketiyle, istediği içerikte bir sigorta sözleşmesi akdedebilmesi şeklinde ortaya çıkar. Kural 

ihtiyariliktir; ama bazı sosyal içerikli hususlarda örneğin; deprem, trafik kazası gibi kamuyu daha 

çok ilgilendiren, etkileyecek bazı riskler zorunlu olarak akdedilir. Böyle olsa bile sadece 

sigortacı açısından akdetme zorunluluğu vardır; sigorta ettiren yine sigortacıyı istediği gibi 

seçebilir. 

Sigorta sözleşmesinin hangi şekilde akdedileceğine ilişkin TTK’da bir düzenleme yoktur. 

Şekil serbestisi sigorta sözleşmesi açısından da geçerlidir. Herhangi bir şekle riayet edilmeksizin, 

tarafların karşılıklı ve birbirine uygun irade beyanlarıyla oluşturulur.  

2.3. Sigorta Poliçesi 

Uygulamada sıklıkla karşılaştığımız bir başka kavram da sigorta poliçesidir. Örneğin; 

trafikte iki sigorta vardır. Birincisi kasko sigortası; aracımızda meydana gelebilecek zararlara 

karşı bizi güvence altına alan sigortalardır, ihtiyaridir. İkincisi trafik sigortası; zorunlu uygulanan 

bir sorumluluk sigortasıdır. Aracımızla üçüncü kişilere vermiş olduğumuz zararlardan dolayı 

tazminat sorumluluğumuzu güvence altına alan sigortalardır. Sigorta sözleşmesi ile sigorta 

poliçesi arasındaki ilişkisi bir sonraki ders işleyeceğiz. 

 H2D2 
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02.13.2015 

o H2D3 

Poliçe esasında kıymetli evrak hukukunda düzenkenmiş bir kıymetli evrak türüdür ancak 

sigorta poliçesinin kıymetli evraklardan poliçe ile hiç bir ilgisi yoktur. Sigorta poliçesi sigorta 

sözleşmesinin yapıldığını kanıtlar
7
 ve sigorta şirketi sözleşme akdedildikten sonraki TTK’da 

belirli süreler içinde sigorta ettirene vermekle yükümlüküdür.  

Sigorta poliçesinin bir kıymetli evrak olup olmadığı tartışması vardı. Kıymetli evrak, hak 

ile senedin iç içe geçmiş olduğu, hakkın senetsiz ileri sürülemeyeceği veya senedin haktan 

bağımsız devredilemeyeceği senetleri ifade eder. Sigorta sözleşmesinde ise hak ile senedin bu 

şekilde bir sıkı ilişkisi söz konusu değildir, nitekim poliçe kaybolsa dahi sigortacıdan tazminatı 

alma, yahut giderlerini kendi karşılayıp yeni bir poliçe alma hakları vardır. Neticede, son 

zamanlardaki hakim görüşe göre sigorta poliçesi bir kıymetli evrak değildir, kanıt işlevi olan özel 

nitelikli bir belgedir. 

Sigorta sözleşmesinde taraflara verilen borç ve haklar TTK
8
 1421 vd. maddelerde 

düzenlenmiştir.  

2.4. Sigortacının Yükümlülükleri9 (1421-1429) 

Sistematik olarak bakacak olursak;  

1. Rizikoyu taşıma yükümlülüğü (1421-1422) 

2. Aydınlatma yükümlülüğü
10

 (1423) 

3. Sigorta poliçesi verme yükümlülüğü (1424-1425) 

4. Giderleri ödeme borcu (1426) 

5. Tazminat ödeme borcu (1427-1429) 

Bu yükümlülükler genel hükümler kapsamında düzenlenmiştir. Genel hükümler, bütün 

sigorta türleri için uygulama alanı bulur.  

2.5. Sigorta Ettirenin Yükümlülükleri (1430-1444) 

Sigorta ettirenin yükümlülükleri ise iki tanedir;  

                                                 
7
 Kanıt için tek araç sigorta poliçe değildir, ama ana araçtır. Neticede, sigorta poliçesinin kaybolduğu zamanlarda da 

sigorta sözleşmesinin ispatı HMK’daki genel hükümlere göre mümkündür. 
8
 TTK’da kenar başlıklarının metne dahil olduğunu hatırlayalım. 

9
 Sigortacının ve sigort ettirenin yükümlülükleri sonraki derslerde detaylı olarak işlenecektir. 

10
 AB’de çıkartılan yönergeler dolayısıyla bu kanuna dahil edilmiştir. 
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1. Prim ödeme borcu (1430-1434) 

2. Beyan yükümlülüğü
11

 (1435-1444) 

a. Sözleşmenin yapılmasında (1435-1442) 

b. Teklifin yapılması ile kabulü arasındaki değişiklikleri beyan yükümlülüğü 

(1443) 

c. Sözleşme süresi içinde (1444) 

3. GENEL HÜKÜMLER (TTK) 

3.1. Temel Kavramlar (1401-1405) 

3.1.1. TTK m. 1401/2 

I - Temel kavramlar 

1. Tanım 

MADDE 1401- ... 

(2) Ruhsatsız bir şirket ile onun bu durumunu bilerek yapılan sigorta 

sözleşmeleri hakkında Türk Borçlar Kanununun 604 ve 605 inci maddeleri 

uygulanır. Türkiye’de yerleşik olmayan sigorta şirketleriyle kurulan sigorta 

sözleşmelerinde bu hüküm uygulanmaz. 

TBK 604 ve 605 maddeleri, kumar ve bahis borçlarına ilişkin hükümlerdir. Bu borçlar, 

eksik borçlardır. Bu noktada TTK 1401/2’de de eksik borcun söz konusu olduğunu söylüyoruz.  

Sigorta şirketlerinin ruhsatlı olması gerekir, bunun tespitini de yaparız. Sigorta şirketleri 

ağırlıklı olarak AŞ’dir ve A.Ş.’nin kuruluş prosedürüne uygun olarak kurulur (tescil vs.). Bazı 

A.Ş.ler’in kurulması ise bu prosedürün yanında Bakanlıktan izin alınmasına bağlıdır. Bankalar 

ve sigorta şirketleri de bu türdendir. Ama ayrıca da bir ruhsat alınması gereklidir. Bu durumun 

ayrıntıları Sigortacılık Kanunu’nda düzenlenmiştir.  

Ruhsat alırken de AB yönergelerinin etkisiyle iki temel branş ortaya çıkmıştır. Bunlar; 

hayat branşı  (can sigortaları) ve hayat dışı branşı. Hayat dışı branşında çalışan sigorta şirketleri, 

hazine müsteşarlığına başvurarak ruhsatlarını alabilirler. 

3.1.2. Karşılıklı Sigorta (TTK 1402) 

2. Karşılıklı sigorta 

MADDE 1402- (1) Birden çok kişinin birleşerek, içlerinden herhangi birinin, 

belli bir rizikonun gerçekleşmesi durumunda doğacak zararlarını tazmin etmeyi 

borçlanmaları karşılıklı sigortadır. Karşılıklı sigorta faaliyeti ancak kooperatif 

şirket şeklinde yürütülebilir. 

                                                 
11

 Derste hoca beyan yükümlülüklerinin türlerini şu şekilde üçe ayırdı; a. sigorta sözleşmesinin akdedilmesi 

sırasındaki sigorta ettirenin beyan yükümlülüğü, b. sigorta sözleşmesi akdedildikten sonraki yürürülükte olduğu süre 

içerisindeki beyan yükümlülüğü ve c. riskin gerçekleştiği andaki beyan yükümlülüğü. Ancak TTK’nın ilgili 

hükümlerinde farklı yazması nedeniyle derste anlatılan şekilde değil TTK’da ayrılan şekilde yazdım, ancak mantık 

aynı zaten. 
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Sigorta şirketleri; ya A.Ş. ya da kooperatif olarak kurulabilir, dedik. Kooperatiflerin 

oluşturdukları sigortacılar, diğerlerinden ayırt edilebilmesi için karşılıklı sigorta şirketleri olarak 

adlandırılmıştır TTK 1402 bunu tanımlamıştır. Sigortacılık Kanunu m. 3/3 te de karşılıklı sigorta 

düzenlenmiştir.  

Kooperatiflerde karşılıklı yardımlaşma ve kefaletle ekonomik amaç gerçekleştirilir. Yani 

kâr elde etme ve bunu paylaşma amacı yoktur. Karşılıklı sigortada da aynı ya da benzer risklere 

maruz kalan kişiler bu riskleri bir araya gelip kooperatif oluşturarak güvence altına alabilirler (en 

az 200 kişi). Bu noktada sigortacılarla sigorta ettirenler aynı kişi olmaktadır. Çünkü bu 

kooperatifin üyeleri de riskleri güvence altına alınmış olan sigorta ettirenlerdir. Ancak 

Türkiye’de tercih edilmemektedir. Bunun önündeki engellerin de 200 kişinin bir araya 

gelmesinin zorluğu, kooperatifin işletilmesinin zorluğu ve kooperatif hukukundaki sıkıntıların 

olduğu söylenmektedir. Fakat Avrupa ülkelerinde (örneğin; Almanya) karşılıklı sigorta 

şirketlerine oldukça sık rastlanır. Kooperatiflerde açık kapı ilkesi vardır; giriş çıkış serbesttir. 

Sınırlı sorumluluk mevcuttur. Gelir gider farkının da karşılanması sözkonusudur; siz 1 yıllık 

sigorta sözleşmesi yaptığınızda 1 yıl içindeki risk durumuna göre ödenen primler fazla ise iadesi 

istenebilir. Bu iade A.Ş.’lerde hiçbir zaman yapılmazmış. 

3.1.3. Reasürans (TTK 1403) 

3. Reasürans 

MADDE 1403- (1) Sigortacı, sigorta ettiği menfaati, dilediği şartlarla, tekrar 

sigorta ettirebilir. 

(2) Reasürans, sigortacının, sigorta ettirene karşı borç ve yükümlülüklerini 

ortadan kaldırmaz; sigorta ettirene, tekrar sigorta yapana karşı, doğrudan dava 

açmak ve istemde bulunma haklarını vermez. 

Reasürans, bildiğimiz sigorta şirketleri dışında işletme konusu reasürans olan reasürans 

şirketleri tarafından yapılır. Normal sigorta sözleşmesi sigortacı ve sigorta ettiren arasında 

yapılır. Reasürans devreye girdiğinde ise sigorta şirketi ve reasürans şirketi arasında ikinci bir 

sözleşme (reasürans sözleşmesi) söz konusu olmaktadır, bu ikinci dağılım daha önce 

söylediğimiz gibi dış dağıtımdır. Hatta, üçüncü bir aşama olarak reasürans şirketleri de 

topladıkları riski koreasüre edebilmektedir. Reasürans şirketlerine reasürör denilmektedir. 

Reasürans sözleşmesinden doğan sigorta ilişkisinin ilk sözleşmede yapılan sigorta ilişkisine 

hiçbir etkisi yoktur. Bunlar tamamen bağımsız olarak işler. Yani sigorta ettiren ile reasürör 

arasında herhangi bir ilişki söz konusu değildir. Bunu, ilgili kanun maddesinden anlamaktayız.  

 H2D3 
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02.17.2015 

o H3D1 

3.1.4. Geçerli Olmayan Sigorta/Sigorta Sözleşmesinin Sınırları (TTK 1404) 

Sigorta da bir sözleşme, nihayetinde bir akittir. Sözleşmeler hukukuna ait olan temel 

ilkelerin aynen sigorta sözleşmesi açısından da uygulama alanı vardır. Sözleşme serbestisi ilkesi 

var, istediğim kişi ile istediğim sözleşmeyi yapabilirim evet, ama her özgürlüğün olduğu gibi 

sözleşme serbestisinin de sınırları var. Ahlaka ve hukuka aykırı olmayacak, kamu düzeni, 

dürüstlük kuralları vs., bunları TBK m.27’den hatırlıyoruz.  

Yapılacak sözleşmenin kanuna aykırı olmaması, kamu düzenine ve ahlaka aykırı 

olmaması vs vs dedik. Bu sözleşme serbestisinin sınırlarının sigorta sözleşmesi açısından tespit 

edildiği hüküm TTK 1404. madde olarak karşımıza çıkıyor.  

4. Geçerli olmayan sigorta 

MADDE 1404- (1) Sigorta ettirenin veya sigortalının
12

, kanunun emredici 

hükümlerine, ahlâka, kamu düzenine, kişilik haklarına aykırı bir fiilinden 

doğabilecek bir zararını teminat altına almak amacıyla sigorta yapılamaz. 

Belirtilen durumlarda sigorta yapılamaz. Yapılırsa geçersiz olacaktır, zira maddenin başlığı 

geçerli olmayan sigorta. Buradaki zararın teminat altına alınması (aslında sigorta ile güvence 

altına alınan “risk”tir) risk içeren bir olaydaki riskin gerçekleşmesi sonucunda ortaya çıkacak 

mustakbel zararın teminat altına alınmasıdır. Sigorta genel hükümleri kapsamında 1404. 

maddenin yer aldığını görüyoruz. Genel hükümler bütün sigorta türlerinde uygunlama alanı 

bulacak hükümler olduğundan hayat sigortalarında zarar kavramı olmadığı için geçerli olmayan 

sigorta düzenlemesinin genel hükümlere koyulmasını eleştirebiliriz(neticede bütün sigorta türleri 

için, ister zarar ister can sigortası olsun uygulama alanı bulacak). Madem ki, bu genel bir hüküm  

hayat sigortalarında zarar kavramı olmadığı için bu kavram yerine risk kavramının kullanılmış 

olması daha isabetli olurdu. Geçersiz sigorta için verilebilecek bir örnek fotokopicilerin ders 

notları ile ilgili fikri mülkiyet haklarına aykırı olan faaliyetleri olabilir.  Bir fotokopicide bir 

durumda bir su baskını oluyor. Neticede fotokopicinin kanuna aykırı hazırlanan ders notları vb. 

                                                 
12

Burada şu açıklamayı yapmakta yarar var: Eski TTK’da sadece sigorta ettiren bulunmakta idi, bunun dışındaki 

hükümlerde de sigorta açısından sigorta ettiren esas alınarak düzenlemeler yapılmıştı. Ancak daha önceki derslerde 

tespit ettiğimiz üzere sigorta ilişkisinde sigortacının karşısında sigorta ettirenin taraf olarak bulunmakta ise de 

sigorta sözleşmesinin tarafı olmayan lehtar, sigortalı, riziko şahsı gibi kişiler de karşımıza çıkmaktadır. Bu açıdan 

kanunkoyucunun TTK’da sigorta ettiren yanında bir çok yerde sigortalıya, lehtara haklar verdiğini görüyoruz. 

Hatırlayalım, sigorta ettiren, sigortalı ve lehtar sıfatları tek bir kişide birleşebileceği gibi farklı kişilerde de 

görülebilir.  
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zarara uğruyor. Fotokopicide sigortacıdan sigorta sözleşmesi kapsamında bu zararlarının da 

karşılanmasını talep ediyor. Elbette ki, sigorta sözleşmesi kapsamında bu zarar 

karşılanmayacaktır. Çünkü, burada kanuna, ahlaka aykırı bir durum var ve bu şekilde aykırılıklar 

içeren bir sigorta sözleşmesi yapılamaz. Yapılırsa da geçersizdir, yani herhangi bir hak veya 

yükümlülüğün doğması söz konusu değildir. 

3.2. Sigorta Sözleşmenin Kurulmasına İlişkin Düzenlemeler (1405-1412) 

3.2.1. Sözleşmenin Yapılması Sırasında Susma (1405) 

TTK m. 1405 ve devamında ise sigorta sözleşmesinin kurulmasına ilişkin bazı özel 

düzenlemeler getirilmiş. Önceden sigorta sözleşmesinin kurulmasına ilişkin olarak 1405. hüküm 

doğrultusunda düzenleme yoktu. Sadece doktrin ve uygulamadaki işleyiş kararlara ve yayınlanan 

eserlere yansıyordu. Dolayısıyla biz çok fazla yasal olarak düzenlenmemiş olmasından 

kaynaklanan hukuki sorunlarla karşı karşıya kalıyorduk. Kanun koyucu yeni TTK için eski 

kanunda hayat sigortaları açısından bazı düzenlemeleri özellikle 1405’i almıştır aynen ticaret 

kanununa koymuştur. Artık bu düzenleme tüm sigorta türleri için uygulama alanı bulacaktır.  

II - Hükümler 

1. Sözleşmenin yapılması sırasında susma 

MADDE 1405- (1) Sigortacı ile sigorta sözleşmesi yapmak isteyen kişinin, 

sözleşmenin yapılması için verdiği teklifname, teklifname tarihinden itibaren 

otuz gün içinde reddedilmemişse sigorta sözleşmesi kurulmuş sayılır. 

(2) Teklifnamenin verilmesi sırasında yapılmış ödemeler, sözleşmenin 

yapılmasından sonra prim olarak kabul edilir veya ilk prime sayılır. Bu 

ödemeler, sözleşme yapılmadığı takdirde, kesinti yapılmadan, faiziyle birlikte 

geri verilir. 

(3) 1483 üncü madde hükmü saklıdır. 

Hükümde bir kavram karşımıza çıkıyor: teklifname. Uygulamada sigorta şirketleri 

öncesinde web sayfalarında, veya basılı olarak bir metin veya bir belge hazırlamaktadır. Bu 

belgenin içeriğine dair genel geçer bir kural yoktur fakat çoğunlukla sigorta genel şartlarının yer 

aldığı, sigortacının yapmak istediği sigorta sözleşmesinin türüne ilişkin kararını oluşturmak, 

olgunlaştırmak için bir takım sorular yöneltilir. Bir soru cetveli verilir genellikle sigorta 

ettirenlere. Bunun içerisinde çeşitli sorular yöneltilir; sigorta ettirenin yaşı (uygulamada 70 yaş 

sonrası can sigortası yapılmamaktır, çok yakın bir risk çünkü), geçirdiği hastalıklar, genetik 

hastalıklar var mıdır vs., sigara içip içmediği gibi. Öte yandan, araba sigortası olabilir, taşıtın 
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yaşıdır markasıdır vs. yani sigortacının sorularını içerir. Bu belgeyi doldurursunuz özelleştirilir 

ve bu teklifnameyi sigorta şirketine geri verirsiniz. Bu teklifname olarak adlandırılan metindir.  

1405. maddeye bakıldığında sözleşme yapılması için verilen teklifnamenin teklifname 

tarihinden itibaren 30 gün içinde reddedilmemişse sigorta sözleşmesi kurulmuş sayılır. Burada 

susmaya hukuki sonuç bağlamıştır. Kanunkoyucu reddi özellikle açık irade beyanına bağlamıştır. 

Bu noktada genel olarak sözleşmelerin kurulması ile ilgili karşımıza çıkan icap, icaba davet ve 

kabul aşamaları aynen sigorta sözleşmeleri açısından da karşımıza çıkar. 1405’in 1. fıkrasını 

okuyalım. Teklifnamenin verilmesi hukuki açıdan icaba davet, icap ve kabul aşamalarından 

hangisine karşılık gelir? İcaba davet. Sigorta ettirenin bilgilerini vermesi vs. de bir icaptır
13

. 

Sigortacı yaptığı incelemeler sonucu uygun görür ise kabul irade beyanı açıklayacaktır. 

İradelerin birbirine uygun açıklanması ile kurulacaktır. Bu noktada kanunkoyucu, 1405/1 ile 

sigortacının 30 gün içinde açıkça reddetmemiş olması durumuna sözleşmenin kabul edilmiş 

sayılması hukuki sonucunu bağlamıştır. Bu husus, yeni ttk ile gelmiştir ve bu hüküm sigorta 

ettirenlerin lehine bir düzenlemedir.  

 1405. maddenin 2. fıkrasında da uygulamada eski kanun zamanında problem yaratan 

ancak herhangi bir kanunda düzenlemesi olmayan bir konunun kanunda düzenlenmiş olduğunu 

görüyoruz. Çünkü sigorta acentalarının sizinle görüşme esnasında işlem giderleri için vb. ücret 

adı altında bazı paralar alınmakta idi. Sigortacılar da bu alınan paraların prim olmadığını ve 

dolayısıyla tazminat sorumluluklarının doğmadıklarını söylemekteydiler. Bu da sigorta 

ettirenlerin zararına bir takım sonuçlar doğurabilmekteydi. İşte 1405/2’deki açık düzenleme ile 

kanunkoyucu bu kargaşa ortamına ve sigorta ettireceklerin muhtemel zararlarına son verdi. 

Düzenlemede “Teklifnamenin verilmesi sırasında yapılmış ödemeler, sözleşmenin yapılmasından 

sonra prim olarak kabul edilir veya ilk prime sayılır. Bu ödemeler, sözleşme yapılmadığı 

takdirde, kesinti yapılmadan, faiziyle birlikte geri verilir.” denmektedir. Burada teklifnamenin 

verilmesi sırasında yapılmış ödemeler her ne isim altında alınırsa alınsın bu fıkra kapsamına 

girecektir ve prim sayılacaktır. Bu düzenleme de yine sigorta ettiren lehine getirilen bir 

düzenlemedir. Son cümlede ise sözleşme yapılmadığı takdirde bunların faiziyle birlikte geri 

verileceği söylenmiştir. Bu noktada hatırlamak gerekir ki, sigorta edilebilirlik diye bir kavram 

                                                 
13

 Kural olarak teklifname boş olarak sigorta ettirene verilir, sigorta ettiren doldurup geri verir. Öte yandan, sigorta 

sözleşmesinin güvenli elektronik imza ile internet ortamında akdedilmesi de mümkündür (TTK m. 1526/2). Bu 

durumda, istisnai olarak bazen sigorta şirketlerinin kendi hazırladığı teklifnamelerin kalan kısımlarını doldurarak da 

sigorta sözleşmesi internet üzerinden akdedilebilir. Neticede, teklifnamenin sigorta ettirene boş olarak verilmesi 

kuralsa da zorunlu değildir, internet ortanımda farklı uygulamalar olabilmektedir. 
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var. Sigortacılar riskleri buna göre inceler. Yaşları vs uygun mu? Ev betonarme mi, ahşap mı, 

çok mu riskli? Altında benzin istasyonu mu var? Bunları inceleyerek karar verecektir. 

Dolayısıyla sigorta sözleşmesinin kurulmadığı durumlarda sigorta için alınan  harç vs. gibi ek 

paralar faiziyle birlikte iade edilecektir. 

 Maddenin son fıkrasında ise 1483. maddenin saklı tutulduğu belirtilmiştir. 1483. 

maddeye baktığımızda zorunlu sorumluluk sigortaları ana başlığı altında sözleşme yapma 

zorunluluğu düzenlenmiştir. Sorumluluk sigortaları (sorumluluk sigortası Türkiye açısından çok 

gecikmiştir ama yavaş yavaş yayılıyor..) 1473. madde ile 1485. maddeler arasında 

düzenlenmiştir. Zorunlu sorumluluk sigortaları açısından bir zorunluluk getirmiş madde 1483 

II - Zorunlu sorumluluk sigortaları 

1. Sözleşme yapma zorunluluğu 

MADDE 1483- (1) Sigortacılar, diğer kanunlardaki hükümler saklı kalmak 

üzere, faaliyet gösterdikleri dalların kapsamında bulunan zorunlu sigortaları 

yapmaktan kaçınamazlar.  

Zorunlu olan sigortalarda sigortacıların “ben bu sigortayı yapmıyorum” deme imkanı  

oktur. Bu hüküm aynı zamanda sigortacılık kanunun 13. maddesine temas etmektedir. Hani 

demiştik ya, sigortacılık kanunu aslında sadece sigorta şirketlerini düzenleyen bir kanun olmalı 

diye, buna ters düşen bir düzenleme de budur.  

Zorunlu sigortalar 

 MADDE 13 – (1) Bakanlar Kurulu, kamu yararı açısından gerekli gördüğü 

hallerde zorunlu sigortalar ihdas edebilir. Sigorta şirketleri, 20 nci maddenin 

ikinci fıkrasının (b) bendi ile üçüncü fıkrası hükümleri saklı kalmak kaydıyla 

faaliyet gösterdiği sigorta branşlarının kapsamında bulunan zorunlu sigortaları 

yapmaktan kaçınamaz. 

Bu iki hüküm birbiri ile paraleldir. Aynı zaman sözleşme serbestisi ilkesine sigortacılar 

açısından bir sınırlama getirmektedir. Ancak, sigorta ettiren açısından sözleşme serbestisine bir 

sınırlama yoktur, sigorta ettiren istediği sigorta şirketi ile sözleşme yapma serbestisine sahiptir. 

Neticede, zorunlu sorumluluk sigortaları bakımından sözleşme serbestisi iki hüküm ile sigortacı 

aleyhine sınırlanmıştır. İşte bu sebeple de, 1405/3, 1483. madde hükmünü saklı tutmuştur. Bu 

hüküm de sigorta ettirenleri koruma amacı ile düzenlenmiştir.  

 H3D1  
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o H3D2 

3.2.2. Temsil (1406-1407) 

Sigorta sözleşmeleri bizzat menfaatini sigorta ile güvence altına aldırabilecek kişi 

tarafından akdedilebileceği gibi temsilci aracılığıyla da akdedilebilir.  Sigorta sözleşmesinin 

temsilci aracılığığıyla yaptırılmasına ilişkin TTK’da 1406 ve 1407. maddeler düzenlenmiştir. 

3.2.2.1. Genel Olarak (1406) 

2. Temsil 

a) Genel olarak 

MADDE 1406- (1) Bir kişi, diğer bir kişinin adına onu temsilen sigorta 

sözleşmesi yapabilir; temsilci yetkisiz ise ilk sigorta döneminin primlerinden 

sorumlu olur. 

(2) Adına sigorta sözleşmesi yapılan kişi, rizikonun gerçekleşmesinden önce 

veya 1458 inci madde hükmü saklı kalmak üzere, riziko gerçekleşince de 

sözleşmeye sonradan icazet verebilir. 

(3) Başkasının adına yapıldığı anlaşılmayan veya yetkisiz yapılan sözleşme, 

menfaati bulunması şartıyla, temsilci adına yapılmış sayılır. 

1406 maddedeki temsil doğrudan temsil ilişkisine bir örnek teşkil eder. Bir sigorta 

sözleşmesinin temsilci aracılığıyla akdedilmesi halinde sigorta ettiren sıfatı, temsil edilene aittir. 

Çünkü o kişiyi temsilen sigorta sözleşmesini akdetmiştir. Doğrudan temsilde, temsil edilenin 

adına ve hesabına hareket edilmektedir. Hak ve borçlar, temsil edilenin nezdinde doğmaktadır. 

Temsilci sadece işlemi yapan kişidir. Dolaylı temsil ise kendi adına ama başkası hesabına 

hareket ettiği/ komisyonculukta karşımıza çıkan ve hakların borçların temsilci nezdinde doğduğu 

temsildir. Sigortada 1406 maddede “adına” ibaresi yer aldığı için sigorta sözleşmelerinde olan 

doğrudan temsildir. O sebeple sigorta sözleşmesinden doğan hak ve yükümlülükler sigorta 

ettirenin şahsında doğar. 

İmzayı atan temsilciyse de imza, temsil edilen adına atıldığı için sigorta ettiren sıfatı 

temsil edilene ait olur. Sigorta sözleşmesi ister doğrudan ister temsilci aracılığıyla akdedilsin, 

sigorta ettiren sıfatı temsil edilene aittir. Kesinlikle sigorta ettiren sıfatı sadece gitti sigortacı ile 

sözleşme imzaladı diye sigorta sözleşmesii başkası adına imzalayan kişiye ait olamaz.  

Temsilcinin yetkisiz olması temsil yetkisinin olmaması veya temsil yetkisinin aşılması 

hallerinde karşımıza çıkar. Yetkisiz temsilde yetkisiz temsilci ilk sigorta döneminin primlerinden 

soryumlu olacaktır. 1406. maddenin ikinci cümlesindeki bu hüküm tamamıyla yetkisiz 

temsilcinin sigorta sözleşmesi akdetmemesi için yapılmış caydırıcı bir hükümdür.  
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Sigorta dönemi ise 1411. maddede düzenlenmiştir. 

6. Sigorta dönemi 

MADDE 1411- (1) Prim daha kısa zaman dilimlerine göre hesaplanmamış ise bu 

Kanuna göre sigorta dönemi bir yıldır. 

Nerticede daha kısa bir dönem kararlaştırılmamış ise yetkisiz temsilci sigorta sözleşmesi 

akdetmesi durumunda ilk bir yılın sigorta primlerinden sorumlu olacaktır.  

1406. maddenin ikinci fıkrasına baktığımızda yetkisiz temsil durumunda, riskin 

gerçekleşmesinden önce ya da sonra sigorta ettiren icazet verilebileceği hükme bağlanmıştır. O 

halde icazet verirse sözleşmenin hak ve yükümlülükleri de temsil edilen için doğar. Yetkisiz 

temsilcinin akdettiği durumlarda, temsilci ilk dönem primi için sorumlu olur. Ama menfaati 

yoksa onun adına akdedilmiş sayamayız. Sigortacıdan tazminat ya da bedel talep edemez. 

1406. maddenin ikinci fıkrası 1458. maddeyi saklı tutmuştur. 1458. madde ilke kez yeni 

TTK düzenlenmiş bir maddedir. Bu fıkrada daha sonra detaylı bir şekilde üzerinde duracağımız 

geçmişe etkili sigorta kurumu düzenlenmektedir.
14

 

Geçmişe etkili sigorta 

MADDE 1458- (1) Sigorta, sigorta koruması sözleşmenin yapılmasından önceki 

bir tarihten itibaren sağlanacak şekilde yapılabilir. Ancak, rizikonun gerçekleştiği 

veya gerçekleşme ihtimalinin ortadan kalkmış olduğu, sözleşmenin yapılması 

sırasında, sigortacı ile sigorta ettiren ve sigortadan haberi olmak şartıyla, sigortalı 

tarafından biliniyorsa sözleşme geçersizdir. Rizikonun gerçekleştiği veya 

gerçekleşme ihtimalinin ortadan kalktığının sigorta ettiren veya sigortalı 

tarafından bilinip sigortacı tarafından bilinmediği durumlarda, sigortacı sözleşme 

ile bağlı olmamakla birlikte, ödenmesi gereken primin tamamına hak kazanır. 

1406. maddenin 3. fıkrasında, yetkisiz temsilcinin sözleşme yapıp sonra icazet söz 

konusu olmadığı durumlarda, ya da kime yapıldığı belli olmayanlarda, menfaati olması 

koşuluyla haklar ve borçların temsilci adına var olacağı hüküm altına alınmıştır. Neticede, böyle 

bir durum gerçekleşmişse yetkisiz temsilci sigorta ettiren olarak hakları kazanır. Sigorta 

menfaati, daha önce tespit ettiğimiz unsurlardan biriydi. Sigorta menfaatinin de nasıl bir tarihsel 

gelişime sahip olduğunu konuşmuştuk. Bunları da hatırlayarak, yetkisiz temsilcinin ancak 

menfaati varsa 1406/3 söz konusu olabilir. Örneğin; sigortacılar teklifnamelerle geliyor ve 

kendisiyle birlikte komşusuna da yapıyor ve 1406/3. Menfaati yoksa sadece prim borçlusudur.  

                                                 
14

 Bazen sigorta şirketleri sorumluluklarını önceki ana alabilmektedir. Ancak bunun olmasının koşulu, riskin 

gerçekleşmemiş olmasıdır. 
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3.2.2.2. Talimat Bulunmaması (1407) 

Madde 1407 tamamlayıcı bir hukuk normu olarak talimat bulunmaması durumunu 

düzenler. 

b) Talimat bulunmaması 

MADDE 1407- (1) Temsilci, sigorta ettiren tarafından, sigorta şartlarıyla ilgili 

herhangi bir talimat verilmemişse, sigorta sözleşmesini, sözleşmenin yapıldığı 

yerdeki mutat şartlara göre yapar. 

Mutat şartlar, mahkemeler tarafından somut olayın şartlarına göre değerlendirilir. Eğer 

adına sigorta akdedilecek olan yani temsil yetkisini veren kişi herhangi bir talimat vermişse (1 

yıllık sigorta sözleşmesi akdet gibi) temsilcinin mutlaka bu talimatlara uyması gerekecektir. 

Talimat yoksa ancak mutat şartlara göre davranırsa sorumluluktan kurtulur. 

Talimata aykırı davranılınca sigorta sözleşmenin hükmü ne olacaktır sorusuna ilişkin bir 

düzenleme yoktur. Genel hükümlere bakacağız. Doalyısıyla, sigorta ettirenle temsilci arasındaki 

ilişkiye bakılır. Sigortacı bununla ilgilenmeyecektir. Sigorta sözleşmesi geçerli sayılacaktır. 

Ancak, temsil edilen uğradığı zararları temsilciden tazminat yoluyla alabilecektir. 

3.2.3. Sigorta Menfaatinin Yokluğu (1408) 

Sigorta menfaati madde 1401 dolayısıyla, para ile ölçülebilir bir menfaattir. Sigorta 

sözleşmesi ile güvence altına alınan şey menfaattir. Sigorta menfaati, bir sigorta sözleşmesinin 

olmazsa olmaz unsurlarındandır. 1408. madde sigorta menfaatinin yokluğu durumunu 

düzenlemiştir. 

3. Sigorta menfaatinin yokluğu 

MADDE 1408- (1) Sigorta sözleşmesinin yapılması anında, sigortalanan 

menfaat mevcut değilse, sigorta sözleşmesi geçersizdir. Sözleşmenin yapıldığı 

anda varolan menfaat, sözleşmenin süresi içinde ortadan kalkarsa, sözleşme o 

anda geçersiz olur. 

(2) 1470 inci madde hükmü saklıdır. 

Dolayısıyla, sigorta menfaatinin varlığı olmazsa olmaz bir koşuldur. Bu menfaatin 

olmamasının ya da eksik olmasının, baştan hiç olmamasının ya da sonradan ortadan kalkmasının 

sigorta sözleşmesinin nasıl etkileyeceği konusunda eskiden da bir düzenleme yoktu ve doktrinde 

fikir ayrılıkları söz konusu olmaktaydı. Bu ayrılık da sigorta sözleşmesi devamı süresinde 

menfaat ortadan kalkıyorsa bu yokluktan mevcut geçerli ve yürülükte olan sigorta sözleşmesi 
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nasıl etkileneceği sorusu üzerine idi. Bu en çok kredi hayat sigortalarında karşımıza çıkmaktaydı. 

Örnek olay şu şekile imiş; bankalar sigorta ettiren olarak kredi verdikleri müşterilerinin hayatları 

üzerine sigorta sözleşmesi akdedebiliyor; bunu yapabilmek için de maddi ya da manevi bir 

menfaatin olması gerekir tabii ki (yeni hükümle bunlara rıza şartı da geldi). Bankaların, kredi 

kartı, kredi kartı müşterilerinin üzerinde bir menfaatleri de vardır; nitekim onlara kredi vermiş ve 

onun ödenmesini ister. Bunun için de kredi hayat sigortası akdedebiliyorlar. Ölüm riski 

gerçekleştiğinde sigorta şirketi kalan kredi borçlarını ödeyebiliyor. Bu bankaların da lehine bir 

durumdur. Diyelim ki, İdil, 10 yıllık bir ev kredisi aldı ve kredi hayat sözleşmesi yapıldı. Üçüncü 

yılın sonunda kredi alan bankaya kalan kredi borcumun tamamını kapatıyorum (TKHK 

doğrultusunda böyle bir hakkı var). Bu durumun mevcut sigorta sözleşmesine etkisi nedir? Bu 

eskiden tartışılırdı. Hoca da zamanında menfaat bitmişse sigorta sözleşmesini hükümsüz saymak 

gerekir düşüncesindeymiş. Yeni TTK madde 1408 bu konuyu açıkça düzenlemiştir. Öncelikle, 

sigorta sözleşmesinin yapılması anında (yani iradelerin uyuştuğu anda) menfaat mevcut değilse 

sigorta sözleşmesi geçersizdir. Yani sigorta sözleşmesinin akdedilebilmesi için sigorta menfaati 

olmazsa olmazdır. Örneğin; eviniz var ve onunla ilgili yangın sigortası sözleşmesi 

akdedeceksiniz; fakat evinizi 1 hafta öncesinde satmışsınız. Sizin artık ev dolayısıyla bir 

menfaatiniz yok. Asıl tartışılan mevzuyla ilgili olarak, “Sözleşmenin yapıldığı anda var olan 

menfaat, sözleşmenin süresi içerisinde ortadan kalkarsa, sözleşme o anda geçersiz olur”. Yani, 

sigorta menfaatinin hem sözleşmenin kurulduğu anda hem de sözleşmenin devamı süresinde 

kanun koyucu bunun mutlaka olmasını aramaktadır. Dolayısıyla, yeni kanun örnekteki bankanın 

maddi menfaati bittiğinden sigorta sözleşmesini geçersiz saymaktadır; sözleşme o ana kadar 

hüküm ve sonuç doğurur. 

 Maddenin ikinci fıkrasında 1470. madde saklı tutulmuştur. Bu madde mal sigortalarına 

ilişkindir. Menfaat sahibi değişikliklerini düzenleyen hükümdür. Daha çok evlerin, araçların 

satılması halinde satılan mala ilişkin yapılan sigortaların akıbeti ne olacak, normalde geçersiz 

olması lazım. Bu noktada 1470. madde getirilmiş ve 1408. maddede de bu hüküm saklı tutulmuş. 

IV - Sigorta edilen menfaatin sahibinin değişmesi 

MADDE 1470- (1) Sigorta edilen menfaatin sahibinin değişmesi hâlinde, aksine 

sözleşme yoksa, sigorta ilişkisi sona erer. 
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 Neticede 1408. maddenin paralelinde bir düzenlemedir. Ancak menfaat sahibi 

değişikliklerinde tarafların sözleşmeye hüküm kurmak suretiyle sözleşmesnin sona ermeyeceğini 

kararlaştırma imkanı vardır.   

 Bu noktada zeyilname kavramını kısaca açıklamakta da fayda vardır. Sigorta poliçesine 

ek anlamındadır. Sigorta sözleşmesinde revizyonlar değişiklikler olduğunda zeyilname 

düzenlenir. Örneğin, risk ağırlaştığında, hafiflediğinde riskin gerçekleşme oranı değiştiği için 

paralel olarak prim borcunun da değişmesi zeyilname ile yapılacak revizyonla düzenlenecektir. 

Nitekim, sigorta menfaatinde değişiklik olması halinde de zeyilname ile sözleşme 

güncellenebilecektir.  

 Sigorta menfaatin sonrada ortadan kalkması neticesinde son bulduğu vakit, daha sonra 

prim konusunda göreceğimiz üzere, primlerin bölünmesi ve rizikonun taşındığı süre kadarki 

kısma düşen prim borcunun arta kalan kısmının iadesi söz konusu olabilmektedir.  

 H3D2 

02.20.2015 

o H3D3 

 

3.2.4. Sigortanın Kapsamı (1409) 

Birincil risk sınırlaması; sigorta sözleşmesini elimize aldığımızda öncelikle konusu ve 

kapsamına bakacağız: “Yangın riski dolayısıyla ortaya çıkan zararlar” dediğimizde, konu ve 

kapsamı belirliyoruz. Buna birincil risk sınırlaması da denir. 

İkincil risk sınırlaması; istisna clauseları ile yapılır. Genel olarak aslında sigortanın 

kapsamına giren ama bunun içerisinden istisna klozları ile dışarı çıkarılan haller ikincil risk 

sınırlamasını yapmış olur. Neticede, istisna klozları genel olarak birincil risk sınırlaması ile 

çizilen sınırın içinde kalan riskleri sınırın dışına taşımak için yapılır. İkincil risk sınırlaması ile 

bir kere sınırlandığımız konu ve kapsam için tekrar sınırlandırma yapıyoruz. 

Üçüncül risk sınırlaması; taraflarca aksi kararlaştırılmadıkça sigorta güvencesi dışında 

kalacak riskler şeklinde bir madde ile yapılır. Bu maddede yer alan rizikolar normalde sigorta 

kapsamında olmamakla birlikte, taraflar üzerinde anlaşarak (riziko/prim dengesi) tekrar güvence 

kapsamına alabilirler. Neticede, bu madde içindeki riskler, ek prim ödenerek sigorta ettirenler 
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tarafından sigortacı ile anlaşılarak tekrar sigorta teminatına alınabilir. İkincil risk sınırlamasıyla 

dışarı çıkarılanlar, tekrar anlaşma kapsamına alınabilir. Buna da üçüncül risk sınırlaması denir. 

Prim arttırılır ve risk kapsamı genişletilir. 

Kapsam ve istisna klozları ilişkisini maddde 1409 düzenlemektedir. Bu açıdan önemli ve 

uygulamada sıklıkla başvurulan bir maddedir.
15

  

4. Sigortanın kapsamı 
MADDE 1409-(1)Sigortacı, sözleşmede öngörülen rizikonun gerçekleşmesinden 

doğan zarardan veya bedelden sorumludur. 

(2) Sözleşmede öngörülen rizikolardan herhangi birinin veya bazılarının sigorta 

teminatı dışında kaldığını ispat yükü sigortacıya aittir. 

1409. madde genel kapsamı belirler. Sigortacılar, sözleşmedeki riskin gerçekleşmesinden 

ortaya çıkan bedelden sorumludur. İkinci cümle önemlidir zira bu ikincil risk sınırlamasıdır. 

Sigortacı, sigorta kapsamı dışında olduğunu iddia ediyorsa, riskin güvence kapsamı dışında 

kaldığının ispat yükü ona yüklenmiştir, çünkü bundan yarar sağlayan sigortacıdır. Bundan 

dolayı, sigorta sözleşmesi imzalanırken istisna klozlarına çok dikkat etmek gerekir.  

Sigortacılık kanunu madde 11/4’te de 1409/2’ye paralel bir şekilde gerçekleşen rizikonun 

düzenlenen istisna klozları kapsamına girdiğini ispat yükünün sigortacıya ait olduğuna dair bir 

düzenleme vardır.  

Sigorta sözleşmeleri 

 MADDE 11 – ... 

 (4) Sigorta sözleşmelerinde kapsam dahiline alınmış olan riskler haricinde, 

kapsam dışı bırakılmış riskler açıkça belirtilir. Belirtilmemiş olan riskler teminat 

kapsamında sayılır. 

Sigorta ettirenlerin en çok mağdur olduğu durumlar, zararlarının karşılanmaması 

durumudur. Bunlar da istisna klozlarıdır. Sigortacılık kanunu bu sebeple istisna klozlarının 

açıkça belirtilmesini istemiştir. Belirtilmemiş riskler teminat kapsamında sayılır. Sigorta ettiren 

lehine bir düzenlemedir. Sigorta sözleşmesi akdedilirken istisna klozlarını belirtilmemişse, yasal 

bir karine olarak teminat kapsamında sayılır.  

                                                 
15

 Uygulamada sigorta şirketleri kâr amacı gütmeleri dolayısıyla, rizikonun gerçekleşmesini istemezler ve 

gerçekleşen riskin istisna klozları kapsamına girdiğini iddia ederler. Sigorta ettiren ise aksine riskin sigorta 

kapsamında olduğunu iddia eder. Bu zıt iddialar uygulamada mahkemelere ve tahkimlere konu olmakta ve 

dolayısıyla TTK madde 1409 sıklıkla kullanılmaktadır. 
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3.2.5. Sigorta Süresi (1410) 

TTK madde 1410 sigorta süresini düzenleyen bir hükümdür.  

5. Sigorta süresi 

MADDE 1410- (1) Süre, sözleşmeyle kararlaştırılmamış ise, taraf iradeleri, yerel 

teamül ile hâl ve şartlar göz önünde bulundurularak, mahkemece belirlenir. 

Bu noktada sigorta sözleşmelerinin süreli ya da süresiz olabileceğini belirtmek gerekir. 

Ancak uygulamada hep süreli olur. Çünkü sigortacıların prim miktarlarının belirlenmesinde 

sigorta süresi dikkate alınan temel unsurlardan biridir. Dolayısıyla primin tespit edilebilirliğini 

kolaylaştıran bir unsurdur. Süre, sigorta sözleşmesinin sona erme nedenlerinden biri olduğundan 

da ayrıca önemlidir. 

3.2.6. Sigorta Dönemi (1411)  

1411’e değinmiştik.
16

 1411. maddeye göre, primlerin ödenmesi bakımından da 1 yıllık bir 

dönem esas alınır. Sigortacılar, birkaç senedir daha kısa süreli çalışmalar da yapmaya 

başlamışlardır. Kararlaştırılmadığı durumlarda da tamamlayıcı bir hüküm olarak 1411. madde 

devreye girecek ve sigorta dönemi 1 yıl olarak hesaplanacaktır. Taraflar da başkaca bir süre 

öngörebilir.  

3.2.7. Sigorta Ettiren Dışındakilerin Bilgisi ve Davranışı (1412) 

TTK madde 1412, 6102 ile girmiş olan yeni bir maddedir. 6102 s. yasanın eski TTK ya 

nazaran sigorta kitabında özel bir durumu vardır. Sigorta ettiren dışında sigorta ilişkisine ilgili 

olarak katılan sigortalı, riziko, lehtar şahsı gibi kişileri de dikkate almıştır. Yani onları da adeta 

sigorta ilişkisinin içinde olduğunun farkına varmıştır. Eski ttk onları yok sayıyordu. 1412, sigorta 

ettiren dışındakilerin bilgisi ve davranışını düzenler. 

7. Sigorta ettiren dışındakilerin bilgisi ve davranışı 

MADDE 1412- (1) Kanunda sigorta ettirenin bilgisine ve davranışına hukuki 

sonuç bağlanan durumlarda, sigortadan haberi olması şartı ile sigortalının, 

temsilci söz konusu ise temsilcinin, can sigortalarında da lehtarın bilgisi ve 

davranışı da dikkate alınır. 

 Artık sigortacı sözleşmede sadece sigorta ettirenden bahsetmiş olsa dahi, bu madde 

dolayısıyla sigortalının, temsilcinin yahut can sigortalarında lehtarın da bilgisini dikkate 

alacaktır. Sigortadan haberi olması şartı ile ifadesi bu düzenlemede önemlidir. Özellikle hayat 

                                                 
16

 bkz., s. 20. 
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sigortaları bakımından bir başka kişinin hayatı üzerine sigorta sözleşemesi akdedebilmeniz için o 

kişinin hayatta kalması açısından maddi ya da maddi menfaatinizin olması yeterli değilidir, rızası 

da olması gerekir. Dolayısıyla rızası da var bu şartın olduğu ortadadır. Can sigortalarıdında 

lehtarın diyor; mal ve can sigortaları farklı hukuki sonuca bağlandığı için can sigortalarında 

riziko şahsı ifadesinin kullanılması daha uygundur. Yani sadece lehtarın davranışına 

başvurulabilir denmiş olması, riziko şahsını unutacağımız anlamına gelmez. Ölümde zaten 

öleceği için böyle bilgi ve davranışa başvurabilme imkanı da olamayacaktır.  

1413 vd. maddeler sona erme ile ilgili. Onlara sonra bakacağız. 

3.3. Tarafların Borç ve Yükümlülükleri 

1421 vd. maddelerinde sigortacının ve sigorta ettirenin sigorta sözleşmesinden doğan hak 

ve yükümlülükleri belirlenmiştir.  

3.3.1. Sigortacının Yükümlülükleri 

1421-1429 maddeleri arasında sigortacının yükümlülükleri düzenlenmiştir. 

1. Rizikoyu taşıma yükümlülüğü (1421-1422) 

2. Aydınlatma yükümlülüğü (1423) 

3. Sigorta poliçesi verme yükümlülüğü (1424-1425) 

4. Giderleri ödeme borcu (1426) 

5. Tazminat ödeme borcu (1427-1429) 

1. Sigortacının borç ve yükümlülükleri 

a) Rizikoyu taşıma yükümlülüğü 

aa) Genel olarak 

MADDE 1421- (1) Aksine sözleşme yoksa, sigortacının sorumluluğu primin 

veya ilk taksidinin ödenmesi ile başlar; kara ve denizde eşya taşıma işlerine 

ilişkin sigortalarda, sigortacı, sözleşmenin yapılmasıyla sorumlu olur. 

(2) 1430 uncu madde hükmü saklıdır. 

1421. maddeye baktığımızda sigorta sözleşmeleri tam iki tarafa borç yükleyen 

sözleşmelerdir. Bir tarafta sigortacı bir tarafta ise sigorta ettiren vardır. Sigorta ettirenin 

yükümlülüğü, ödeyeceği prim; sigortacının ise rizikoyu taşımadır. Sigortacı için tazminatı veya 

bedeli ödeme, riskin gerçekleşmesi ile söz konusu olur. Sorumluluk
17

, primin veya ilk taksidinin 

                                                 
17

 H6D1 içerisinde hocaya yöneltilen bir soru üzerine rizikoyu taşıma yükümlülüğü ile tazminat sorumluluğunun 

başlangıçlarının farklı olabileceği açıklandı. Burada bahsedilen ve primin ödenmesi ile başlayan sorumluluk 

tazminat sorumluluğudur; rizikoyu taşıma yükümlülüğü ise sigorta sözleşmesinin geçerli olarak kurulması anı 

itibariyle başlayacaktır. Tazminat sorumluluğu olmadan rizikoyu taşıma yükümlülüğünü sigortacının üstlenmesinin 

ne faydası olduğu sorulduğunda hoca, bunun sigorta ettirenin üzerindeki psikolojik yükü sigortacıya aktarmaya 
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ödenmiş olmasına bağlanmıştır. Sigorta sözleşmesinin kuruluşu ile sigortacının sorumluluğunun 

başlaması ayrıdır. Sigorta sözleşmesi kurulur ama sigortacının tazminat veya bedel ödeme 

sorumluluğunun başlaması primin veya ilk taksidin ödenmesi ile başlar. Bu durumun istisnaları 

mevcuttur.  

İlk istisnayı hemen maddenin başlangıcından çıkarıyoruz: aksine sözleşme yoksa. Bu 

ifadeyle düzenlemenin emredici olmadığını anlarız. Taraflar isterse sigortacının sorumluluğunun 

başlangıcını primin ödenmesi koşulundan ayırabilir. Örneğin, sözleşmenin akdedildiği an 

itibariyle denebilir. 

İkinci istisna cümlenin ikinci kısmında ortaya konmuştur. Cümlede karada ve denizde 

eşya taşıma sigortalarında kanunen sigotacının sorumluluğu akdin kurulmasıyla başlar. Akit 

kurulur kurulmaz sigortacının sorumluluğu başlar. Bu istisnanın getirilmesinin nedeni taşıma 

sözleşmesinin özelliğinden kaynaklanır. Taşıma sözleşmesi ayni sözleşmedir; malın teslimiyle 

sorumluluk başlar. Bu nedenle, tazminat sorumluluğunun da sözleşmenin kurulmasıyla 

başlaması uygun görülmüştür.  

 Koruyucu Hükümler 

Sigorta kitabında yer alan hükümlerde, koruyucu hükümler başlığı altında kanun 

koyucunun en baştan sigorta sözleşmesi hukukuna ilişkin hükümlere aykırılık olduğunda 

ne olacağını, aykırı hükümlerin hukuki durumlarının akıbetini en başta düzenleyip 

kanuna koymuş olduğunu görüyoruz. Koruyucu hükümler genel hükümlerin içerisinde 

1452. maddede düzenlenmiştir. Zarar sigortalarına ilişkin de, can sigortalarına ilişin de 

koruyucu hükümler var. 

                                                                                                                                                             
yaradığını ve sorumluluk başlamadan psikolojik yükün kalkmayacağı hakkında da uygulamada poliçenin sözleşme 

imzalandığı anda verildiğini ve primin o zaman alındığını, prim daha geç ödenirse bu aradaki sürede sigorta ettirenin 

prim borcunu ödemede temerrüde düştüğünü ve sigorta şirketinin poliçeyi hemen vermemesi durumunda da 

kanundaki (şirket ve acente 24 saat, diğer 15 gün) süreler içinde verilmesi gerektiği için psikolojik yükün sigorta 

ettirenden alınmasının gerçekleştiğini söyledi. Bence asıl amaç teorik olarak sigorta sözleşmesinin tam iki tarafa 

borç yükleyen bir sözleşme olduğunu kabul ettirmek, yani sözleşmenin başından beri iki tarafa da bir edim 

yükümlülüğü yüklenmesi amacıyla pratik bir işlevi olmasa da rizikoyu taşıma yükümlülüğü diye bir şey getirilmiş 

ve gerçekten bir psikolojik edim yükümlülüğü. Öte yandan; zaten aydınlatma yükümlüğü, sigorta poliçesi verilmesi 

yükümlülüğü gibi yükümlülüklerin de sözleşmenin kuruluşu anından itibaren başladığını düşünürsek rizikoyu taşıma 

yükümlüğünün, sigorta sözleşmesinin tam iki tarafa borç yükleyen sözleşme olduğuna dayanak olarak da getirilmiş 

olması ihtimali zayıflıyor. Sonuç olarak rizikoyu taşıma yükümlülüğünün sigortacının asli edim yükümlülüğü 

olduğu için tam iki tarafa borç yükleyen sözleşme olma niteliğini kazandırdığını, asli edim yükümlülüğü olmayan 

diğer yükümlülüklerin rizikoyu taşıma yükümlülüğü olmadan sigorta sözleşmesine tam iki tarafa borç yükleyen 

sözleşme niteliğini kazandırmayacakları sonucuna ulaşıyoruz. 
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D) Koruyucu hükümler 

MADDE 1452- (1) 1404 ve 1408 inci madde hükümleriyle 1429 uncu maddenin 

birinci fıkrasının ikinci cümlesine aykırı sözleşmeler geçersizdir. 

 (2) 1418 ve 1420 nci maddeler ile 1430 uncu maddenin ikinci fıkrası hükmüne 

aykırı sözleşme şartları geçersizdir. 

(3) 1405, 1409, 1413 ilâ 1417, 1419, 1421, 1422 ilâ 1426 ncı maddeler, 1427 nci 

maddenin ikinci ilâ beşinci fıkraları, 1428 inci madde, 1430 uncu maddenin 

birinci ve üçüncü fıkraları, 1431 inci maddenin birinci, ikinci ve dördüncü 

fıkraları ve 1433 ilâ 1449 uncu madde hükümleri, sigorta ettiren, sigortalı ve 

lehtar aleyhine değiştirilemez; değiştirilirse bu Kanun hükümleri uygulanır. 

Kanunkoyucu korucuyu hükümler başlığı altında o ana kadarki mevcut hükümleri 

3 ana kategoriye ayırmıştır; 

1. Sigorta sözleşmelerinin geçersizliği sonucunu doğuran hükümler:  

Bu tür hükümler fevkalade önemlidir, onlara aykırı sözleşme yapılırsa 

sözleşme tümden geçersiz olur. 1452 birinci fıkra. 

2. Sözleşme şartlarının geçersizliği sonucunu doğuran hükümler:  

Bu tür hükümler pek önemlidir, zira onlara aykırı sözleşme hükümleri 

geçersizdir ancak geriye kalan sözleşme geçerli kalır. O hüküm geçersiz olunca 

kanunun hükmü uygulama alanı bulacaktır. 1452 ikinci fıkra. 

3. Sigorta ettiren, sigortalı ve lehtar aleyhine değiştirilemeyecek hükümler: 

Bu tür hükümler sigorta ettiren, sigortalı veya lehtar aleyhine 

değiştirilemez; değiştirilirse hüküm geçersiz sigorta sözleşmesi geçerli olur ve 

aleyhe olan hüküm yerine kanun hükmü geçer. 1452 üçüncü madde. 

Koruyucu hükümlerin varlığını bildiğimiz için herhangi bir hukuk normu 

uygulamak kaldığımızda mutlka koruyucu hükümlere bakarak kontrol etmek gerekir; 

acaba bu üç kategoriden hangisine girer. Bu kontrol o hükmü anlamamız açısından da 

bize yardım edecektir.  

1421. maddeye bakalım. 1452. maddenin 3. fıkrasında gördüğümüz üzere 1421. madde 

üçüncü kategoriye girer. Bu durumda 1421. maddedeki aksine sözleşme ifadesini daha iyi 

anlayabiliyoruz; aksine sözleşme 1452/3 ile beraber düşünüldüğünde sigorta ettiren, sigortalı ve 

lehtar aleyhine yapılamayacak ancak onların lehine yapılabilecektir. Diyelim ki, yangın 

sigortasıyla ilgili bir sigorta sözleşmesi var. Bu sözleşmeye “sigortacının sorumluluğu 
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sözleşmenin akdedilmesiyle başlar” şeklinde bir hüküm getirirsek bu hüküm geçerlidir; çünkü 

sigorta ettirenin bir düzenlemedir. Ancak, “Sigortacının sorumluluğu primin ödenmesini izleyen 

iş gününden itibaren başlar” şeklinde bir hüküm getirildiğinde bu hüküm geçersiz olur ve 

kanunda yer alan hüküm devreye girer: madde 1421. Neticede, sigorta ettirenin aleyhine olan 

hüküm geçersiz olacak, 1421/1 devreye girecek ve sigortacının sorumluluğu primin veya ilk 

taksidinin ödenmesiyle başlayacaktır.  

Madde 1421/2’de 1430. madde saklı tutulmuştur; kastedilen 1430. maddenin 3. fıkrasıdır. 

2. Sigorta ettirenin borç ve yükümlülükleri 

a) Prim ödeme borcu 

aa) Genel olarak 

MADDE 1430- ... 

(3) Sigorta ettiren, sigortacının sorumluluğu başlamadan önce, kararlaştırılmış 

primin yarısını ödeyerek sözleşmeden cayabilir. Sözleşmeden kısmi cayma 

hâlinde, sigorta ettirenin ödemekle yükümlü olduğu prim, cayılan kısma ilişkin 

primin yarısıdır. 

Buradaki sigorta ettirene verilen cayma hakkının sebebi, sigortacının tazminat 

sorumluluğunun akdin kurulması aşamasında henüz başlamamıştır olmasıdır. Eğer başlamış 

olsaydı, yani örneğin kara eşya taşıma işleriyle ilgili bir sigorta veya tazminat sorumluluğunun 

akdin kurulmasıyla başlayacağı kararlaştırılan bir durum oldaydı bu hükmü uygulayamazdık.  

 H3D3 

Ø 02.25.2015 H4D1 ve H4D2 iptal edildi.  
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02.27.2015 

o H4D3 

Bu derste sınava hazırlık olması amacıyla pratik çalışma yapacağız.  

Pratik 1 

Soru 1  

KARA TAŞITLARI KASKO SİGORTASI GENEL ŞARTLARI 

Madde A1) Sigortanın Konusu 

Bu sigorta ile sigortacı, sigortalının, karayolunda kullanılabilen motorlu, motorsuz 

taşıtlardan, römork veya karavan ile iş makinelerinden ve lastik tekerlekli traktörlerden doğan 

menfaatin aşağıdaki tehlikeler dolayısıyla ihlali sonucu uğrayacağı zararları temin eder.  

a. … 

b. Aracın yanması 

c. … 

Madde A5) Teminat Dışında Kalan Haller 

Aşağıdaki haller nedeniyle meydana gelen zararlar, sigorta tazminatının dışındadır.  

g. ... 

h. Yağsızlık / susuzluk / donma / bozukluk / eskime / çürüme / paslanma / 

bakımsızlık nedeniyle meydana gelen zararlar. 

i. ...  

Doktor Deniz, aracını X sigorta A.Ş. nezdinde aracında meydana gelecek zararlara karşı 

kasko sigortası ile sigortalatmıştır. Doktor Deniz’in aracı, 1985 model bir Mercedes’tir. Doktor 

Deniz, arabası ile ilgili her türlü bakım ve kontrollerini zamanında yaptırmaktadır. Ve arabasını 

çok sevmektedir. Doktor Deniz, Aliye ile birlikte hastaneye giderken araçta bir yangın çıkıyor ve 

bu esnada Doktor Deniz, kendisini arabanın dışına atarken Aliye feci bir şekilde arabanın içinde 

yanarak ölüyor. Daha sonra Doktor Deniz, X sigorta şirketine müracaat ederek, aracında 

meydana gelen zararın sigorta tazminatını talep ediyor. Ayrıca Aliye’nin kocası Sinan, X sigorta 

şirketine müracaat ederek, eşini kaybetmesi dolayısıyla uğradığı zararların sigorta bedelini 

istiyor. Acaba bu iki talep karşısında sigorta şirketi ne yapacaktır? Gerekçesiyle açıklayın. 
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Cevap 

Bu soru sigortanın kapsamı ile bu doğrultuda istisna klozları ile alakalı. Kasko sigortası, 

tipik bir zarar sigortası örneğidir. Sigortanın konusu ile teminat dışında kalan haller önemlidir. 

A1 maddesi, birincil risk sınırlamasıdır. Risklerden biri de aracın yanmasıdır. Aracın yanmasının 

nasıl olduğuna dair hiçbir ek bilgi yoktur. Olayda da aracın yandığına ilişkin bilgi vardır. 

Dolayısıyla yanma riski güvence kapsamı içindedir. Sigorta kapsamında yanmadan kaynaklı 

zararların sigorta şirketinden talebi mümkündür. Ayrıca elimizde ikincil risk sınırlamalarına 

ilişkin düzenleme de vardır; istisna klozu. O halde, yanmanın sebebine bakmak ve bu sebebin 

istisnalardan biri olup olmadığını değerlendirmemiz gerek. Yangın yağsızlık, susuzluk donma, 

bozukluk …’dan çıkmış ise sigorta bunun istisna klozu kapsamında çıkan bir yangın olduğunu 

1409 doğrultusunda ispat etmesi neticesinde sigorta tazminatını ödememeyi başarabilir. Ancak, 

eğer yangının sebebi istisna klozlarında sıralananlardan değilse sigorta şirketi tazminatı 

ödemekle yükümlü olacaktır. Verilen olayda Doktor Deniz’in sürekli bakım yaptırdığını 

söylüyoruz. Dolayısıyla yangının bu sebeplerle ortaya çıkma ihtimali pek yok. O halde aracın 

yanması istisna klozları içinde yer almıyor diyebiliriz. Neticede, Deniz tazminat talep edebilir. 

Soru 2 

Bir Yargıtay kararında geçen “…davacı da poliçeyi davalıya götürüp teslim ettiğini ve 

primin ödenmediğini ispat etmiş değildir. O halde taraflar arasında sigorta sözleşmesi 

kurulmamıştır. …”ifadesini gerekçesiyle kısaca değerlendiriniz.  

Cevap  

Sigorta sözleşmesinin kurulması karşılıklı iradelerin birleşerek sözleşmenin imzalanması 

ile gerçekleşir fakat tazminat sorumluluğunun doğması primin ödenmesi ile olur. Sigorta poliçesi 

ise sigorta sözleşmesinin kurulmuş olduğunun ispat edilmesi için gereklidir ancak zorunlu 

değildir, poliçenin mevcut olmadığı zaman başka belgeler ile de ispat gerçekleştirilebilir. O 

halde, poliçenin teslim edildiğinin ve primin ödenmediğinin ispat edilememesi sigorta 

sözleşmesinin kurulmuş olmadığını ispat etmez, sigorta sözleşmesi poliçe dışında bir yöntem ile 

de ispat edilebilmeye açıktır. Öte yandan primin tamamen yahut ilk taksidinin ödenmesi ile 

sigortacının tazminat sorumluluğu başlar. Bu karar Yargıtay’ın ilgili dairesinin sigorta 
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sözleşmesinin kurulması, sigorta sözleşmesinin ispatı ve tazminat sorumluluğunun başlaması 

mevzularını karıştırdığını gösteriyor. İlgili maddeler 1405, 1421, 1430. 

Soru 3 

A daha önce babasının oturduğu, babasının vefatından sonra ise kendisinde kalan 

100,000 TL değerindeki Ankarada bir daireyi B’ye eşyalı olarak (eşyaların değeri 20,000 TL, 

aylık 1,000 TL’ye kiralamıştır. Evi kiraladıktan sonra B, evdeki eşyaların yıllık 100 TL ödeyerek 

10,000 TL üzerinden hırsızlığa karşı X sigorta şirketine sigortalatmıştır. Böyle bir sigorta 

sözleşmesinde bulunması gereken zorunlu unsurları olayda verilen bilgilerden hareketle teker 

teker saptayarak yazınız.  

Cevap 

Kanun maddelmiz: 1401 (sigorta sözleşmesinin tanımlandığı madde, sigorta 

sözleşmesinin oluşması için asgari unsurları buradan çıkarıyoruz) 

Zorunlu Unsurlar    

   

1. Sözleşme   (var, sigortalatmıştır)  

2. Prim  (var, 100TL) 

3. Sigorta menfaati (20,000TL, eşyanın 

değeri, sigorta ile güvence altına alınan 

menfaatin değeri, 10,000TL sigorta 

değeridir; eksik sigorta yaptırılmış ama 

menfaatin asıl değeri 20,000TL) 

4. Risk  (hırsızlık) 

5. Sigorta tazminatı 

6. Taraflar: 

a. Sigortacı  (X) 

b. Sigorta ettiren  (kiracı) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zorunlu olmayan unsurlar    

1.Sigortalı (var, menfaati sigorta ile 

güvence altına alınan A) 

 

 

 

 

 H4D3 
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03.03.2015 

o H5D1 

3.3.1.1. Rizikoyu Taşıma Yükümlülüğü (1421-1422)18 

Rizikoyu taşıma yükümlülüğünü işlemeye pratik öncesi derste başlamıştık. Sigortacının 

tazminat sorumluluğunun aksi kararlaştırılmamışsa, ilk primin yahut priminin ilk taksidinin 

ödenmesiyle başladığını hatırlayalım. Ayrıca buradaki aksine sözleşmenin sigorta ettirenin, 

sigortalının ve ya lehtarın aleyhine yapılamayacağını yani başka bir deyişle tazminat 

sorumluluğunun başlangıcının primin yahut ilk taksidinin ödenmesinden sonraya 

ertelenemeyeceği de 1421 ve 1452inci maddelerin birlikte yorumlanmasıyla ulaşılan önemli, 

sınav sorusu olabilecek bir bilgi idi. Kara ve deniz taşıma işlerinde ise kanunen sigortacının 

tazminat sorumluluğu sigorta sözleşmesinin kurulmasıyla başlıyordu. Bu noktadan sonra, 

imkansızlığa bakabiliriz.  

Risk hakkında konuşurken riskin gerçekleşme ihtimalinin var olması ancak riskin 

gerçekleşmesine ilişkin parametrelerden en az birinin belirsiz olması gerekir demiştik. Bu 

doğrultuda gerçekleşmesi olanaksız olan bir riskin sigorta ile güvence altına alınması mümkün 

değildir. Örneğin; uzay riskleri, uyduya atmalar gibi şeyler imkansız riske örnekti, ama artık bu 

örnekler de olanak kapsamındadır. Günümüzde artık, gerçekleşmesi imkansız risk örneğini 

vermek zordur. Sigorta sözleşmesi kuruldukran sonra riskin gerçekleşmesi olasılığının 

imkansızlaşması durumu olabilir. Böyle bir durumda artık sigorta sözleşmesi akdedilmiş, 

uygulamaya başlanmış, devam edilirse sigorta sözleşmesi nasıl bundan etkilenir. Bu hususu 

madde 1422’de düzenlenmiştir. 

bb) İmkânsızlık 

MADDE 1422- (1) Sigortacının sorumluluğu başlamadan, sigorta ettirenin, 

sigortalının ve can sigortalarında ayrıca lehtarın, fiilleri ve etkileri olmaksızın 

rizikonun gerçekleşmesi imkânsızlaşmışsa, sigortacı prime hak kazanamaz. 

Kanunkoyucunun prime hak kazanamaz demesi sigorta sözleşmesinin hüküm ve 

sonuçlarını doğurmayacağı anlamına gelir.  Kural olarak gerçekleşmiş riskler için sigorta 

sözleşmesi yapılamaz. Ancak, istisna olarak riskin gerçekleştiğini her 2 taraf da bilmiyorsa, 

geçmişe etkili sigorta yapılabilir. Onun dışında riskin gerçekleşmesi, sigorta sözleşmesine 

                                                 
18

 H6D1 içerisinde yapılan tartışma neticesinde buradaki madde başlığı ile içeriğin tam örtüşmediği kanaatine 

vardım. Rizikoyu taşıma yükümlülüğü sigorta sözleşmesinin geçerli olarak kurulması anından itibaren başlıyor, 

1421. maddede bahsedilen sorumluluk ise sigortacının tazminat sorumluluğu olup primin veya ilk taksidinin 

ödenmesinden itibaren başlıyor. 
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engeldir. Gerçekleşmesi imkânsız olan riskler de sigorta sözleşmesi akdedilirken bu risklerin 

belirsizlik özelliği dolayısıyla ya da ne zaman gerçekleşeceğinin belirsiz olması açısından, 

sigorta ile garantiye alınamaz.  

Sigorta sözleşmesi akdedilmiş ve sigortacının sorumluluğu başlamamışken, sigortacının / 

sigorta ettirenin / lehtarın fiili etkisi olmadan riskin gerçekleşmesi olanaksızlaşmış ise 1422’ye 

göre, sigortacı prime hak kazanamaz. Yani sigorta sözleşmesinin kurulmuş ancak sorumluluğun 

başlamamış olduğu bir aşama  ve sigortacının / sigorta ettirenin / lehtarın fiillerinin etkisinin 

olmaması ve riskin imkansızlaşmış olması lazım. Ancak, daha sonra da tarafların özellikle de 

sigorta ettirenin / ilgililerin hiçbir etkisi olmadan, dışardan etkilerle / kararlarla risk 

imkansızlaşmış olabilir. Örneğin, baraj inşaatı için sigorta sözleşmesi akdedilmişken alan sit 

alanı ilan ediliyor ve baraj yapılamıyor. Baraj dolayısıyla oluşacak riskler de imkansız risk 

oluyor. İmkansız riskler, sigorta ile güvence altına alınamaz. 

3.3.1.2. Aydınlatma Yükümlülüğü (1423) 

Sigorta sözleşmesinden doğan sigortacı açısından olan bir başka yükümlülük aydınlatma 

yükümlülüğüdür. Bunu, sigorta ettiren açısından bilgi alma hakkı, sigortacı açısından da 

bilgilendirme yükümlülüğü olarak nitelendirmek mümkündür. Bu yükümlülük özellikle AB 

mevzuatı kapsamında çıkartılan şeffalık yönergeleriyle çıkartılmıştır ve ilk kez yeni TTK’da 

1423üncü maddede yer almıştır. Sigorta şirkerleri, sigortacılık uygulamasına hakim olan uzman 

kişileri istihdam eden ve onların bilgilerine başvuran konumdadır. Ancak, sigorta ettirenlerin 

böyle bir bilgi düzeyleri açıktır. Bu noktada elbette ki, iyiniyete dayanan sözleşmeler olması 

dolayısıyla sigortacıların yeterince sigorta ettirenleri bilgilendirmedikleri
19

 ve sigortacıların da 

birtakım hak kayıplarına uğradıkları bir gerçektir. Bu yüzden getirilen bu hüküm önemlidir. 

Özellikle konut finansman sistemi olan mortgage sistemindeki bilgilendrimeye ilişkin ikincil 

birtakım mevzuat söz konusudur. 1423’te sigortacının sigorta ettireni bilgilendirme 

yükümlülüğü, yazılı bilgilendirme esası üzerine kurgulanmıştır. Bankacılık sektörü de, 

sigortacılık sektörü de kendine has teamülleri olan sektörlerdir. Teamül olabilmesinin zaten belli 

sınırları ve şartları vardır. Sigortacılıkta da, bankacılıktan alınan sözlü olarak bilgilendirme 

teamüleri vardır. Bunlar yeterli görülmemiş ve bildirme yükümlülüğünün yazılı olması 

zorunluluğu getirilmiştir. 

                                                 
19

 Çok küçük puntolarda yazıyorlarmış bazı bilgileri; örneğin istisna klozlar vb.  
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b) Aydınlatma yükümlülüğü 

MADDE 1423- (1) Sigortacı ve acentesi, sigorta sözleşmesinin kurulmasından 

önce, gerekli inceleme süresi de tanınmak şartıyla kurulacak sigorta 

sözleşmesine ilişkin tüm bilgileri, sigortalının haklarını, sigortalının özel olarak 

dikkat etmesi gereken hükümleri, gelişmelere bağlı bildirim yükümlülüklerini 

sigorta ettirene yazılı olarak bildirir. Ayrıca, poliçeden bağımsız olarak sözleşme 

süresince sigorta ilişkisi bakımından önemli sayılabilecek olayları ve gelişmeleri 

sigortalıya yazılı olarak açıklar. 

(2) Aydınlatma açıklamasının verilmemesi hâlinde, sigorta ettiren, sözleşmenin 

yapılmasına ondört gün içinde itiraz etmemişse, sözleşme poliçede yazılı 

şartlarla yapılmış olur. Aydınlatma açıklamasının verildiğinin ispatı sigortacıya 

aittir. 

(3) Hazine Müsteşarlığı, çeşitli ülkelerin ve özellikle Avrupa Birliğinin 

düzenlemelerini dikkate alarak, tüketiciyi aydınlatma açıklamasının şeklini ve 

içeriğini belirler. 

Bu düzenleme sözleşme öncesi sorumluluğun (culpa in contrehendo) sigorta hukukuna 

yansıyan bir düzenlemesidir. İkincil mevzuat açısından örneğin; bilgilendirme formları söz 

konusu olur. Sigortacı, ağırlıklı olarak sigortanın kapsamı / istisna klozları / genel şartlar / 

sözleşmenin sona ermesi / fesih / cayma beyan yükümlülüklerine ilişkin hususları bu 

bilgilendirme formunda yazılı olarak sigorta ettirene verir. Sigorta ettiren açısından önem 

taşıyacak hususların mutlaka bilgi formunda yazılı olması gerekir. Bu formlar verilir ve 

üzerinden 24 saat geçmeden akdedilen sigorta sözleşmelerinin geçersiz olacağına ilişkin bazı 

düznelemeler getirtirebiliyor. Çünkü; süre verilip üzerinde düşünülerek sözleşme akdedip 

akdetmeme kararı verilsin isteniyor. Bu tür hizmet pazarlayan kişiler son derece yetenekli 

kişilerdir. Bunlar, ikna noktasında da hizmet içi eğitim alırlar sigorta ettirenleri ikna açısından. 

Anonim şirketler bakımından kayıtlı elektronik posta sistemi zorunluluğu vardır. 

Dolayısıyla elektronik posta da yazılı bilgilendirmenin yerini tutar. Aydınlatma açıklamasının 

verilmemesi halinde, sigorta ettiren sözleşmenin yapılmasına 14 gün içinde itiraz etmemişse, 

sözleşme, poliçedeki şartlarla yapılmış olur. Bu da sigortacıları koruyucu bir düzenlemedir. 

Aydınlatma bilgisi icaba davet gibidir. 1423. maddede sigortacı açısından getirilmiş aydınlatma 

yükümlülüğü, sözleşme öncesi sorumluluk (culpa in contrahendo) olarak dikkat ve özen 

yükümlülüğü gibidir.  

3.3.1.3. Sigorta Poliçesi Verme Yükümlülüğü (1424-1425) 

1424 ve 1425inci maddeler sigortacının sigorta poliçesini verme yükümlülüğünü 

düzenleyen maddelerdir. Sigorta poliçesinin sadece bir ispat fonksiyonu vardır, ancak sigorta 

sözleşmesinin kurulmasıyla sigorta poliçesinin hiçbir bağlantısı yoktur. İlgili değildir, sigorta 
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sözleşmesi irade beyanlarının karşılıklı açıklanmasıyla kurulur. Sigorta poliçesi ise sigorta 

sözleşmesinin varlığını ispata yarayan bir belgedir. Bu iki maddede hem sigorta poliçesinin 

içeriği, hem verme yükümlülüğünün ne zaman nasıl yerine getireceği ve yerine getirilmezse ne 

olacağı soruları yanıtlanır.  

c) Sigorta poliçesi verme yükümlülüğü 

aa) Genel olarak 

MADDE 1424- (1) Sigortacı; sigorta sözleşmesi kendisi veya acentesi tarafından 

yapılmışsa, sözleşmenin yapılmasından itibaren yirmidört saat, diğer hâllerde 

onbeş gün içinde, yetkililerce imzalanmış bir poliçeyi sigorta ettirene vermekle 

yükümlüdür. Sigortacı poliçenin geç verilmesinden doğan zarardan sorumludur. 

(2) Sigorta ettiren poliçesini kaybederse, gideri kendisine ait olmak üzere, yeni 

bir poliçe verilmesini sigortacıdan isteyebilir. 

(3) Poliçenin verilmediği hâllerde, sözleşmenin ispatı genel hükümlere tabidir. 

bb) İçerik 

MADDE 1425- (1) Sigorta poliçesi, tarafların haklarını, temerrüde ilişkin 

hükümler ile genel ve varsa özel şartları içerir, rahat ve kolay okunacak biçimde 

düzenlenir. 

(2) Poliçenin ve zeyilnâmenin eklerinin içeriği teklifnameden veya kararlaştırılan 

hükümlerden farklıysa, anılan belgelerde yer alıp teklifnameden değişik olan ve 

sigorta ettirenin, sigortalının ve lehtarın aleyhine öngörülmüş bulunan hükümler 

geçersizdir. 

(3) Kanunlarda aksine hüküm bulunmadıkça, genel şartlarda sigorta ettirenin, 

sigortalının veya lehtarın lehine olan bir değişiklik hemen ve doğrudan 

uygulanır. Ancak, bu değişiklik ek prim alınmasını gerektiriyorsa, sigortacı 

değişiklikten itibaren sekiz gün içinde prim farkı isteyebilir. İstenilen prim 

farkının sekiz gün içinde kabul edilmemesi hâlinde sözleşme eski genel şartlarla 

devam eder. 

Sigorta poliçesinin içeriğini gösteren hüküm 1425/1. Genel şartları, tarafların haklarını, 

temerrüde ilişkin hükümleri ve varsa özel şartları içerir. Aslında sigorta poliçesi, sigorta 

sözleşmesinden çok da farklı değildir. Tarafların karşılıklı irade beyanlarıyla üzerinde mutabık 

kaldığı şartlar, sigorta poliçesinde de yer almaktadır. Sigorta poliçesi teklifnamelere benzer.  

1424üncü madde sigortacının poliçe verme yükümlülüğünü düzenler. Sigortacı; sigorta 

sözleşmesi kendisi veya acentesi tarafından yapılmışsa, sözleşmenin yapılmasından itibaren 

yirmidört saat içinde poliçeyi vermek zorundadır; diğer hallerde süre 15 güne kadar çıkar. 

Poliçe verme yükümlülüğü sigortacıya yüklenmiştir. Kanunun belirlediği sürede verilmezse ne 

olacak? Bu soru önemlidir. Bu noktada, prim ödeme yükümlülüğüne ilişkin sigorta ettirenin 

sorumluluğunu düzenleyen 1431. madde söz konusudur. 

bb) Ödeme zamanı 

MADDE 1431- (1) Sigorta priminin tamamının, taksitle ödenmesi 

kararlaştırılmışsa ilk taksidin, sözleşme yapılır yapılmaz ve poliçenin teslimi 

karşılığında ödenmesi gerekir. Karada ve denizde eşya taşıma işlerine ilişkin 
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sigortalarda sigorta primi, poliçe henüz düzenlenmemiş olsa bile, sözleşmenin 

yapıldığı anda ödenir. 

Prim ödeme yükümlülüğüne ilişkin hükümlerde göreceğimiz gibi, prim, sözleşme yapılır 

yapılmaz ve poliçenin verilmesi karşılığında verilir. Sigortacı poliçeyi verecek/ sigorta ettiren de 

karşılığında prim ödeyecektir. Kural olarak bu da sözleşme yapılır yapılmaz olur. Uygulamada 

poliçenin geç verilmesi olasılığı çok yoktur. İradeler uyuştuğu anda, genel ve özel şartlar 

belirlendiğinde düzenlenir. Sigortacının tazminat ödeme sorumluluğu, poliçe ve prime 

bağlanmıştır. Adeta sigortacının tazminat ödeme sorumluluğunu başlatması, kendi fiiline 

bağlanmıştır. Poliçeyi verirse sigorta ettiren primi öder ve tazminat ödeme sorumluluğu başlar. 

Poliçeyi vermezse de sigorta ettiren primi ödemez / sorumluluk da başlamaz. Yani sözleşme 

akdediliyor ama sorumluluk başlamıyor. Bu ne sigortacı için ne sigorta ettiren için iyidir. Hatta 

sigorta ettiren aleyhinedir. Sigortacı der ki; “prim ödenmedi, tazminat ödeme sorumluluğum 

yok.” Bu süreci göz önünde bulunduran kanun koyucu, poliçe verme yükümlülüğünü sigortacıya 

yüklemiş ve poliçenin geç verilmesinden doğan doğacak zarardan sigortacıyı sorumlu tutmuştur. 

c) Sigorta poliçesi verme yükümlülüğü 

aa) Genel olarak 

MADDE 1424- (1) ... Sigortacı poliçenin geç verilmesinden doğan zarardan 

sorumludur. 

Buradaki zarar sigorta ettirenin müspet veya menfi zararı olarak karşımıza çıkar. Sigorta 

ettiren, sözleşmenin feshi dolayısıyla menfi zarara uğrayabilir; örneğin sigorta sözleşmesi 

akdedilmiş ancak poliçeyi teslim süresi geçtikten sonra fakat poliçe verilmeden önce feshedilmiş, 

sigorta ettiren sözleşmenin ayakta olduğu dönem içerisinde güvence altına alındığını düşünerek, 

başka sigorta şirketine gitmez ama o esnada sırf sigortacı poliçe verilmedi diye tazminat 

alamayabilir. Yahut müspet zarar olabilir; örnek olarak dava konusu bir olayda, sigorta ettiren 

poliçeyi almaya giderken trafik kazası geçiriyor ve aracında hasar meydana geliyor. Bu zararı 

sigorta şirketi karşılayacak mıdır? Henüz daha prim ödenmemiştir ve poliçenin verilmesi veya 

geç verilmesi karşılığında olacağı için sigortacının sorumluluğu başlamamıştır. Dolayısıyla 

sigorta tazminatı ödemesi mümkün değildir. Ancak 1424. madde açıktır, sigortacı zararı 

karşılayacaktır. Sigortacı, poliçenin geç verilmesinden doğan zarardan sorumlu olduğu için 

sigorta ettirenin uğradığı zararı karşılaması talep edilebilir. Kanunda her hangi bir hüküm 

olmamasına karşın, doktrinde ve yargı kararlarında, bu tazminatın sorumluluk sınırının, hayat 

sigortalarında sigorta sözleşmesindeki bedel kadar olacağı, zarar sigortalarında sigorta tazminatı 
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kadar olacağı ve bunu aşamayacağı öngörülmüştür. Bunun sebebi, mal sigortalarındaki sebepsiz 

zenginleşme yasağıdır. Burada sigorta ettiren, sigorta tazminatı talep edemez ama 1424’e 

dayanarak zararını karşılattırabilir. Alınan tazminatın sigorta tazminatı olmadığı, 1427’ye 

dayanmadığı önemli, 1424/son fıkraya dayanan tazminat diyeceğiz buna. 1424’te öngörülen 

sorumluluğa haksız fiil sorumluluğu denir ama hocaya göre sözleşmeden doğan sorumluluk da 

olabilir. Çünkü burada, sözleşmenin ifa edilmemesi / kötü ifası da vardır ama ağırlıkla haksız fiil 

sorumluluğu olarak düzenlenmiştir.  

c) Sigorta poliçesi verme yükümlülüğü 

aa) Genel olarak 

MADDE 1424- ... 

(3) Poliçenin verilmediği hâllerde, sözleşmenin ispatı genel hükümlere tabidir. 

Poliçenin verilmediği hallerde sözleşmenin ispatı genel hükümlere tabidir. Hem sigorta 

poliçesinin sadece ispat fonksiyonu olduğunu ve kıymetli evrak olmadığını, hem de poliçenin 

verilmediği durumlarda poliçenin varlığının genel hükümlerle ispat edilebileceğini görüyoruz. 

Genel hükümlerden kasıt, HMK genel hükümleri anlayacağız. 1424/2’ye bakalım. 

MADDE 1424-... 

(2) Sigorta ettiren poliçesini kaybederse, gideri kendisine ait olmak üzere, yeni 

bir poliçe verilmesini sigortacıdan isteyebilir. 

Sigorta poliçesinin kıymetli evrak olarak kabul edilip edilmeyeceği konusunda hükme 

değinmiştik. Sigorta ettiren sigorta poliçesini kaybederse gideri kendine ait olmak üzere yeni bir  

sigorta poliçesi verilmesini isteyebilir. Kaybederse ifadesi sadece kaybolma halleri olarak 

düşünülmemelidir. Geniş yorumlamak lazım. Hükmün getiriliş amacını düşünmek gerekir. 

Burada, yırtılınca da denize düşünce de kaybolmuş sayılacak. Böyle bir durumda, sigorta ettiren, 

yeni poliçe talep eder. Giderler kendisi tarafından karşılanır. Bunun hüküm, sigorta poliçesinin 

hukuki açıdan kıymetli evrak olmadığını da gösterir. Sigorta poliçesi hukuki açıdan kıymetli 

evrak niteliğini haiz değildir. Kıymetli evrak olsaydı, ‘masraflarını ben karşılayayım karşılığında 

yeni çek / yeni poliçe düzenle’ denemezdi. Kıymetli evrakların kaybı için zayi belgesi gerekir. 

Sigorta poliçesi ise kıymetli evrak niteliğini haiz değildir. 

o H5D1 
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o H5D2 

1425/2’ye bakalım. Zeyilname poliçenin ekleridir
20

. 

bb) İçerik 

MADDE 1425- ... 

(2) Poliçenin ve zeyilnâmenin eklerinin içeriği teklifnameden veya kararlaştırılan 

hükümlerden farklıysa, anılan belgelerde yer alıp teklifnameden değişik olan ve 

sigorta ettirenin, sigortalının ve lehtarın aleyhine öngörülmüş bulunan hükümler 

geçersizdir. 

Eğer sigortacı, sigorta ettirenler tarafından verilen teklifnamede birtakım değişiklikler 

yapmışsa bunun yeni bir icap olarak algılanması gerekir. Her koşulda uyuşmaları gerekir. Poliçe 

veya zeyilnamedeki teklifname ile uyuşmayan hükümlerden sigorta ettirenin, sigortalının ve 

lehtarın lehine öngörülmüş olanlar geçerli aleyhine olanlar geçersiz olacaktır. Bu düzenleme de 

sigorta ettirenin, sigortalının ve lehtarın lehinedir. Böylece sigorta poliçesine ağırlık verilir.  

bb) İçerik 

MADDE 1425- ... 

 (3) Kanunlarda aksine hüküm bulunmadıkça, genel şartlarda sigorta ettirenin, 

sigortalının veya lehtarın lehine olan bir değişiklik hemen ve doğrudan 

uygulanır. Ancak, bu değişiklik ek prim alınmasını gerektiriyorsa, sigortacı 

değişiklikten itibaren sekiz gün içinde prim farkı isteyebilir. İstenilen prim 

farkının sekiz gün içinde kabul edilmemesi hâlinde sözleşme eski genel şartlarla 

devam eder. 

Genel şartları hazırlayan, Sigortacılık Genel Müdürlüğü yani Hazine Müsteşarlığıdır. Bu 

genel şartlarda değişiklikler söz konusu olabilir. Lehe olan hiçbir işleme gerek kalmaksızın 

doğrudan uygulanır (1425/son). Eğer bu değişiklik sigortacıya ek bir risk taşıma yükümülülüğü 

getiriyorsa 8 günlük bir süre söz konsudur. Bu süre içerisinde sigortacının sigorta ettirene gitmesi 

ve prim farklığı kabul edip etmediğini sorması gerekir. Sigorta ettiren prim farkını kabul etmezse 

eski genel şartlar doğrultusunda sigorta sözleşmesi devam edecektir. 

3.3.1.4. Giderleri Ödeme Borcu (1426) 

d) Giderleri ödeme borcu 

MADDE 1426- (1) Sigortacı, sigorta ettiren, sigortalı ve lehtar tarafından, 

rizikonun, tazminatın veya bedel ödeme borcunun kapsamının belirlenmesi 

amacıyla yapılan makul giderleri, bunlar faydasız kalmış olsalar bile, ödemek 

zorundadır. 

(2) Eksik sigortanın yapıldığı hâllerde 1462 nci madde hükmü kıyas yolu ile 

uygulanır. 

                                                 
20

 Zeyilname poliçenin ekleri olduğu için kanun maddesinde zeyilnamenin ekleri ibaresi kullanılarak hata 

yapılmıştır. 
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Özellikle riskin, sigorta tazminatının kapsamının belirlenmesinde birtakım masraflar 

yapılmış ise bu masrafların sigortacı tarafından karşılanacağı söz konusudur. Sigorta ettirenin 

riskin gerçekleştiği anda, rizikonun gerçekleştiğini ve zarara uğradığını sigortacıya söylemesi ve 

risk anında fotoğraf çekmesi, örneğin eğer yangın çıkmışsa itfaiye çağırılması ve benzeri hallerle 

riski göstermesi gerekir. Özellikle sigorta tazminatının belirlenmesi için sigorta ettiren tarafından 

giderler yapılması durumu olabilir. Sigorta ettiren, bazı giderler ödemek zorunda kalabilir. Bu 

sebeple bu giderler bakımından sigortacıya ek yükümlülük getirilmiştir. Makul gider, bilirkişi 

tarafından belirlenir. Bu hüküm temelde sigortacının lehinedir çünkü sigorta tazminatının 

kapsamının belirlenmesi için yapılacak giderlerin karşılanması, daha büyük zararları 

karşılamaktan iyidir. Sigortacı, zararı karşılamak yerine daha küçük miktarda zararı önleyici 

gider karşılamaktadır. 1448’de somut düzenleme vardır. Giderleri sigortacı öder. 1448’deki 

giderlerle birlikte değerlendirmeliyiz.  

d) Zararı önleme, azaltma ve sigortacının rücu haklarını koruma 

yükümlülüğü 

MADDE 1448- ... 

(3) Sigortacı sigorta ettirenin birinci fıkra gereğince yaptığı makul giderleri, 

bunlar faydasız kalmış olsalar bile, sigorta tazminatından veya bedelinden ayrı 

olarak tazmin etmekle yükümlüdür. Eksik sigortanın yapıldığı hâllerde 1462 nci 

madde hükmü kıyas yoluyla uygulanır. 

1426ncı madde İkinci fıkrada madde 1462 saklı tutulmuştur. Bu maddede düzenlenen 

eksik sigortalarıdır. Eksik sigorta varsa, orantı doğrultusunda giderleri karşılar. Eksik sigorta, 

zarar sigortalarına mahsustur. Örneğin, az prim ödemek için 100,000 TL’lik ev için 50,000’lik 

sigorta yaptırılır. Bu durumda 100,000TL için ödenecek primin yarısı ödenecektir. Ya da sigorta 

değerindeki yükselmeler dolayısıyla eksik sigorta olabilir. 

3.3.1.5. Tazminat veya Sigorta Bedeli Ödeme Borcu (1427-1429) 

Tazminat ödeme borcu başlığını taşır. Tazminat ya da sigorta bedeli ödeme borcu olması 

gerekirdi. Hatırlayalım; sigorta tazminatı zarar sigortaları için, sigorta bedeli can sigortaları için 

kullanılan bir terimdir. 

3.3.1.5.1. Genel Olarak (1427) 

e) Tazminat ödeme borcu 

aa) Genel olarak 

MADDE 1427- (1) Aynen tazmine ilişkin sözleşme yoksa sigorta tazminatı 

nakden ödenir. 

(2) Sigorta tazminatı veya bedeli, rizikonun gerçekleşmesini müteakip ve 

rizikoyla ilgili belgelerin sigortacıya verilmesinden sonra sigortacının edimine 

ilişkin araştırmaları bitince ve her hâlde 1446 ncı maddeye göre yapılacak 
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ihbardan kırkbeş gün sonra muaccel olur. Can sigortaları için bu süre onbeş 

gündür. Sigortacıya yüklenemeyen bir kusurdan dolayı inceleme gecikmiş ise 

süre işlemez. 

(3) Araştırmalar, 1446 ncı maddeye göre yapılacak ihbardan başlayarak üç ay 

içinde tamamlanamamışsa; sigortacı, tazminattan veya bedelden mahsup edilmek 

üzere, tarafların mutabakatı veya anlaşmazlık hâlinde mahkemece yaptırılacak 

ön ekspertiz sonucuna göre süratle tespit edilecek hasar miktarının veya bedelin 

en az yüzde ellisini avans olarak öder. 

(4) Borç muaccel olunca, sigortacı ihtara gerek kalmaksızın temerrüde düşer. 

(5) Sigortacının temerrüt faizi ödeme borcundan kurtulmasını öngören sözleşme 

hükümleri geçersizdir. 

İlk fıkra tıpkı prim borcunda olduğu gibi nakden ödenmesi gereken borç olduğu 

düzenlenmiştir. Sigortacı açısından esnek tutulmuştur. Aynen ödeme de kararlaştırılabilir. Cam 

sigortalarında ağırlıklı olarak aynen ödeme klozunun eklenmiş olduğunu ilk derslerde 

söylemiştik. Herhangi bir cam hasara uğradığında aynı özellikteki bir cam verilir.  

İkinci fıkrada sigortacının sigorta tazminatı yahut bedelini ödeme borcunun ne zaman 

muaccel olacağı düzenlenmiştir. Sigorta ettiren riskin meydana geldiğini ve zararını ortaya koyan 

belgeleyen şeyleri hazırlayacak ve sigorta şirketine başvuracaktır. Belgeler geldikten sonra 

sigortacının edimine ilişkin araştırmalar bitince, sigortacı incelemeye başlar. Hem uzmanlarına 

inceletir bazen de keşfi yaptırır. Sigortacının tazminat ödeme borcu, bu incelemelerinin 

tamamladıktan sonra ve her halde sigorta ettirenin 1446. maddeye göre yapılacağı ihbardan 45 

gün; can sigortalarında ise bedel ödeme borcu ihbardan 15 gün sonra muaccel olacaktır. Bu 

noktada 1446. maddeye bakalım.  

dd) Riziko gerçekleştiğinde 

MADDE 1446- (1) Sigorta ettiren, rizikonun gerçekleştiğini öğrenince durumu 

gecikmeksizin sigortacıya bildirir. 

(2) Rizikonun gerçekleştiğine ilişkin bildirimin yapılmaması veya geç yapılması, 

ödenecek tazminatta veya bedelde artışa neden olmuşsa, kusurun ağırlığına göre, 

tazminattan veya bedelden indirim yoluna gidilir. 

(3) Sigortacı rizikonun gerçekleştiğini daha önce fiilen öğrenmişse, ikinci fıkra 

hükmünden yararlanamaz. 

O halde riskin gerçekleştiği öğrenildiği andan itibaren sigortacıya direkt haber verilmesi 

gerekiyor. Sigortacıya ilettikten sonra 15 gün icerisinde sigorta bedeli, 45 gün içerisinde de 

sigorta tazminatı ödenmelidir. Sigortacıya yüklenemeyen kusurdan dolayı inceleme gecikmişse 

süre işlemez.  

Üçüncü fıkrada ön ekspertiz yaptırılması öngörülmüştür. Eğer araştırmalar ihbardan 

itibaren 3 ayda tamamlanamamışsa sigortacı tarafından bir ön ekspertiz yaptırılacak ve tesğit 
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edilen hasar ya da bedelin yarısını avans olarak ödenecek. Avans, hukuki olarak indirim 

yapılacak miktarı belirtir; asıl miktar belirlenince asıl miktar üzerinden verilen avans miktarı 

tutarında indirim yapılacaktır, yani avansı düşüp kalanı ödenecek. 

Dördüncü fıkra uyarınca borç muaccel herhangi bir ihtar veya ihbara gerek kalmaksızın 

sigortacı kendiliğinden mütemerrit durumuna düşer. Mütemerrit duruma düşünce de sigorta 

ettiren TBK hükümlerine göre haklarını kullanabileceklerdir.  

Son fıkraya göre, sigortacının temerrüt faizi borcundan kurtulmasını öngören sözleşme 

hükümleri geçersizdir. Bu da sigorta ettireni koruyucu bir hükümdür. Eskiden sigortacılar 

sözleşmelere temerrüt faizi ödenmez gibi maddeler koyuyorlarmış. 

3.3.1.5.2. Kısmi Tazminat (1428) 

1428. madde kısmı tazminat ödemeleri başlığındadır. Can sigortalarında tarafların sigorta 

bedeli kararlaştırdıklarını bu meblağın olay gerçekleştiğinde ödeneceğini söylemiştik. Zarar 

sigortalarında ise zarar ne kadarsa o zararın tazminat olarak ödenmesinin söz konusu olduğunu, 

eğer tarafların anlaşırlarsa sigortacıların sorumluluklarını sınırlamak adına bir azami sigorta 

bedeli de koyabileceklerini sözlemiştik. Böyle bir sigorta sözleşmesi olduğunu, düşünelim. Can 

kasko sigortası üzerinden gidekim. Örneğin, 100,000 liralık arabanız var, kaza oldu. 5,000’lik 

hasar meydana geldi. Sigorta şirketine başvurduk ve bize 5,000TL ödedi. Bu hasarın ödemesi / 

zararın karşılanmasının 100,000 TL üzerindeki etkisi ne olur. Sigorta, hala 100,000 üzerinden mi 

devam eder yoksa 95,000 üzerinden mi? Sigorta priminde değişiklik olacak mı? Bu soruların 

cevabını 1428inci madde bize vermektedir.  

bb) Kısmi tazminat ödemeleri 

MADDE 1428- (1) Sorumluluk sigortası dışındaki sigortalarda, aksine sözleşme 

yoksa, sigorta süresi içinde yapılan kısmi tazminat ödemeleri sigorta bedelinden 

düşülür. 

(2) Kısmi zarar hâllerinde taraflar sigorta sözleşmesini feshedebilirler. Ancak, 

sigortacı fesih hakkını, kısmi tazminat ödemesinden sonra kullanabilir. 

Aksine düzeleme yoksa, kısmi tazminat ödemeleri sigorta bedelinden düşülür. Yani artık 

sigorta, 95.000 üzerinden devam eder.  Bunu da sigorta ettiren bilmelidir. Sigorta sözleşmesi 

akdederken kural, sigorta bedelinden düşmedir. Bu hüküm sorumluluk sigortaları dışındaki 

sigortalarda olur. Hayat sigortalarında söz konusu olmaz, zira kısmi ölüm diye bir şey olmaz. 

Sadece zarar sigortalarında uygulama alanı bulacak bir hükümdür madde 1428. Ayrıca böyle 
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bir kaza olduğunda, hasarsızlık indiriminden yararlanamazsınız. Hasarsızlık indirimi, bonus 

malus sistemidir. Hasarsızlık indirimi  bir bonustur. Sigortacılar bu teknikleri kullanır. Sigorta 

ettirenlerin bu sebeple küçük hasarlar bakımından iki kez düşünmesi gerektir. Zira küçük hasar 

ödettiğinizde, hem sigorta bedeliniz indirilecektir hem de bonustan yararlanamayacaksınız. Bu 

sebeple, sigorta ettirene ek hak verilmektedir; avantaj sağlanmaktadır; kısmi zarar hâllerinde 

taraflar sigorta sözleşmesini feshedebilirler. Ancak, sigortacı fesih hakkını, kısmi tazminat 

ödemesinden sonra kullanabilir.  

 Hasarın veya zarar miktarının belirlenmesi  

Bu konu TTK’da düzenlenmemiştir. Burada tarafların zarar konusunda mutabakata 

varması mümkündür. Örneğin, sigorta ettiren 5,000TL lira zararım var diyor; sigortacı da bunu 

doğru buluyor ve zarar miktarı belirleniyor. Ancak bu hep böyle olmaz. Örneğin, sigorta ettiren 

‘benim 5,000TL zararım var’ dediğinde, sigortacı da buna katılmadığında yani iradeler zararın 

miktarı konusunda uyuşmadığında, TTK’da düzenleme yoktur. Zarar sigortalarının genel 

şartlarında zararın miktarının belirlenmesinde özel bir prosedür düzenlenmiştir: hakem bilirkişi 

prosedürü. Hakem bilirkişiler hukuki anlamda ne hakemdir, ne bilirkişidir; sigorta hukukuna 

özgü bir durum, bunlar hakem bilirkişidir. Her 2 statüyü barındırır. Bunların işi sadece zararın 

miktarını tespittir. Hiçbir hukuki meseleye, konuya, değerlendirmeye girmezler. Taraflar 

anlaşamadığı takdirde sigortacı kendi hakem bilirkişisini seçer, sigorta ettiren de kendi hakem 

bilirkişisini seçer. İki hakem bilirkişi bir araya gelir ve 3. tarafsız hakem bilirkişiyi seçer. Bu 3 

kişi zararı tespit eder. Hakem bilirkişi raporundaki zarar miktarına sigortacının da sigorta ettiren 

de itiraz edemez. Hakem bilirkişi kararları kesindir. Kural olarak itiraz edilemez. Ancak yargı 

diyor ki “Şayet hakem bilirkişi raporunda çıkan zarar miktarı açık net biçimde ve aşırı fahiş 

miktarda ise mahkemede hakem bilirkişi raporlarına itiraz edilebilir. Sigortacı da, sigorta ettiren 

de itiraz edebilir. Fahiş olduğunu piyasa değeri, borsa değeri gibi parametrelerden anlayabiliriz. 

Fahişlik yüksek de alçak da olabilir. Mahkeme kendisi inceleme yaparak durumu netleştirir. Bu 

husus, genel şartlarda düzenlenmiştir. TTK’da değildir.  

 H5D2
21

 

  

                                                 
21

 Diğer sectionda bu derste zamanaşımı mevzuu işlenmiş olmasına karşın bizim sectionda işlenmedi. 
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03.06.2015 

o H5D3 

3.3.1.5.3. Rizikonun Gerçekleşmesinde Kusur (1429) 

Sigorta sözleşmesi ile gerçekleşmesi muhtemel risklerin güvence altına alındığını 

biliyoruz. Bu temel ilkeden hareketle, gerçekleşmesi imkânsız bir riskin sigorta ile güvence 

altına alınamayacağını biliyoruz. Bazen riskler ani ve dışarıdan etki ile meydana gelebilir. Bunun 

dışında, sigorta ettiren / sigortalı / lehtar gibi taraf ve ilgililerin, birtakım fiil ve davranışlarıyla 

riskin gerçekleşmesi mümkün olabilir. Bu durumda ne olacağını madde 1429 düzenlemiştir. 

cc) Rizikonun gerçekleşmesinde kusur 

MADDE 1429- (1) Sigortacı, aksine sözleşme yoksa, sigorta ettirenin, 

sigortalının, lehtarın ve bunların hukuken fiillerinden sorumlu bulundukları 

kişilerin ihmallerinden kaynaklanan zararları tazmin ile yükümlüdür. Sigorta 

ettiren, sigortalı ve tazminat ödenmesini sağlamak amacıyla bunların hukuken 

fiillerinden sorumlu oldukları kişiler, rizikonun gerçekleşmesine kasten sebep 

oldukları takdirde, sigortacı tazminat borcundan kurtulur ve aldığı primleri geri 

vermez. 

(2) 1495, 1503 ve 1504 üncü maddenin ikinci fıkrası hükmü saklıdır. 

Riskin bilerek / istenerek ve sonuçları öngörülerek gerçekleştirilmesi (yani kasten 

gerçekleştirilmesi) söz konusu ise yani risk kasten gerçekleştirilmiş ise sigortacının herhangi bir 

tazminat ödeme yükümlülüğü olmaz, ayrıca primleri de geri vermez. Kasıt dışında hukuken 

kusur / ihmal olabilir. Hükümde açık ifade vardır, kusur ve ihmallerden doğan zarardan sigortacı 

sorumludur. Ancak aksine sözleşme olması ve sigortacı ile sigorta ettirenin anlaşarak bunları 

güvence kapsamından çıkarması da mümkündür. Sorumluluk sigortaları açısından bu husus 

1477. madde düzenlenmiştir.
22

 

 TTK madde 1429/2’de bazı maddeler saklı tutulmuştur. Örneğin, 1503. maddedeki 

intihar gibi. Hayat sigortalarında, kasten insanın kendi hayatına son vermesi özel olarak 

düzenlenmiştir. Öldürme: Lehtarın, sigorta ettireni öldürmesi gibi durumlar olabilir. Sigorta 

ettiren, sözleşmeyi akdedendir; sigortalı da menfaati güvence altına alınandır.  

XIV - İntihar 

MADDE 1503- (1) Sigortalı, yenilemeler de dâhil olmak üzere, en az üç yıldan 

beri devam eden ve ölüm ihtimaline karşı yapılan bir sözleşmede, bu süre 

geçtikten sonra intihar ederse veya intihara teşebbüs sonucu ölürse, sigortacı 

sigorta bedelini ödemekle yükümlüdür. 

(2) Sigortalının intiharı veya intihara teşebbüsü sonucu ölümü, akli 

melekelerindeki bir rahatsızlık sebebiyle üç yıldan önce gerçekleşmiş ise 

sigortacı sigorta bedelini ödeme zorundadır. 

                                                 
22

 5. Kasten neden olma 

MADDE 1477- (1) Sigortacı, sigortalının, sorumluluk konusu olayı kasten gerçekleştirmesinden doğan zararlardan 

sorumlu olmaz. 
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TTK madde 1495, TTK madde 1504 ile ele alınmalıdır. Sigorta hukuku, can sigortaları 

bakımından farklı düzenlemeler getirmiştir. Kasten riskin gerçekleştirilmesi, sigorta 

sözleşmelerinde güvence altına alınamamaktadır. Genel şartlarda da, kasten gerçekleştirilen 

fiilen güvence kapsamı dışında olduğu yazar.  

VIII - Sigorta ettiren lehine hak 

MADDE 1495- (1) Lehtarın, sigortacıya karşı, istem hakkını kazanamaması 

hâlinde, bu hak sigorta ettirene, onun da ölmüş olması hâlinde, mirasçılarına 

geçer. 

XV - Sigorta ettiren veya lehtarın sigortalıyı öldürmesi 

MADDE 1504- (1) Sigorta ettiren, sigorta bedelini ödeme borcunun doğmasını 

sağlamak amacıyla sigortalıyı öldürür veya öldürülmesinde suç ortaklığı ederse, 

sigortacı bedel ödeme borcundan kurtulur. 

(2) Lehtar, sigortalıyı öldürmüş veya onun öldürülmesinde herhangi bir şekilde 

suç ortaklığı etmişse, sigorta bedelinden mahrum kalır ve bu bedel ölenin 

mirasçılarına ödenir. 

Pratik 2 

Soru 1 

Ankara’da soğuk hava deposu sahibi A, B’nin depoya bıraktığı mallarını, 7 Mart 2013’te 

hırsızlığa karşı X sigorta şirketine sigorta ettirmiştir. X sigorta şirketi tarafından düzenlenen 

poliçe, 8 Mart 2013’de A’ya teslim edilmiştir. 15 Mart 2013’te ise B’nin malları depodan 

çalınmıştır.  

1. Buna göre A ile X sigorta şirketi arasındaki sigorta sözleşmesi ne zaman kurulmuştur? 

Gerekçesiyle belirtin.  

2. Olayda A’nın ve B’nin sigorta hukuku bakımından sıfatlarını gerekçesiyle belirterek bu 

açıdan nasıl bir sigorta olduğunu kısaca açıklayın.  

3. X sigorta şirketi, sigorta tazminatını kime ödeyecektir? Sigortacının sorumluluğunun 

başlamasına ilişkin kuralı yazarak, bu kuralın varsa istisnalarını sadece belirtiniz. 

Cevap 

1. Aralarındaki sigorta sözleşmesi, TTK madde 1401 gereği, her iki tarafın karşılıklı ve 

birbirine uygun irade beyanlarının uyuşması anında kurulmuş olur. Dolayısıyla burada 

sigorta ettirme tarihi olan 7 Mart 2013’te sigorta sözleşmesi kurulmuştur. Poliçenin 

verildiği tarih, sigorta sözleşmesinin kurulma anına etki etmez. TTK madde 1424’te 

açıkça poliçenin ispat aracı olduğu yazar. Sözleşmenin kurulması, iradelerin uyuştuğu 

andır. Ayrıca susma ile ilgili TTK madde 1405 de burada önemlidir. Buna göre, karşılıklı 

taraf iradelerinin birbirleriyle birleştiği anda sigorta sözleşmesi kurulur.  
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2. A, sigorta ettirendir. TTK madde 1401, sigorta sözleşmesinin hukuki unsurlarından 

bahseder. Bu sözleşmenin iki tarafı vardır. Hükme göre, sigorta ettiren: sigortacı ile 

sözleşmeyi gerçekleştiren kişidir. Sözleşmeyi de A akdettiği için, sigorta ettirendir. 

B ise sigortalıdır. Sigorta sözleşmesi ile bir kişinin menfaatinin güvence altına alınması 

söz konusudur. Bu kişi sigorta ettirenin kendisi olabileceği gibi olmayabilir de. Burada da A 

kendi menfaatini değil, riskin üzerinde gerçekleştiği ve menfaati sigorta altına alınan B’nin 

üzerine sözleşme akdetmiştir. Bu halde o, sigortalıdır. Olayda, mülkiyeti B’ye ait olan malların 

hırsızlık riskine karşı, A tarafından sigortattırıldığını görüyoruz.  

(A, eğer hırsızlık dolayısıyla sorumluluk sigortası akdetseydi, sorumluluk sigortası akdedilmiş 

olurdu. Burada emanetinde olan malların çalınması riskini güvence altına aldırmış olacaktı.) 

Burada zarar sigortaları kapsamında 3. kişi lehine sigorta vardır.  

3. Sigorta tazminatını B alacaktır. TTK madde 1421’de sorumluluğun ne zaman başlayacağı 

yazar. Buna göre, sigortacının sorumluluğu, primin veya ilk taksitin ödenmesi ile başlar. 

İstisnaları da hükümde belirtilir.  

a. Aksine sözleşme yapılması 

b. Karada/ denizde, eşya taşıma sigortasının olup olmaması 

Olayımızda istisna kapsamına giren husus yoktur. Normalde karşılıklı olarak poliçe verip 

/ karşılığında primin alınması gerekir. Olayda başka bir veri de olmadığı için, 08.03.2015’te 

sorumluluğun başladığını söyleyebiliriz. TTK madde 1431 gereği, poliçenin verilmesi, primin 

veya ilk taksitinin ödendiğine karine oluşturur. O halde sorumluluk, 08.03.2013’te başlar. 

EK: Hırsızlık sigortası iki şekilde akdedilir:  

 Hırsızlık sigortası; aktif sigortadır. Aktifi (malvarlığını) güvence altına alır. Olayda, 

hırsızlık sigortası akdedildiği açıkça ifade edilmiştir. 

 Hırsızlık dolayısıyla sorumluluk sigortası, pasif sigortadır. Eğer A, kendi adına 

akdetseydi, böyle olurdu.  

 H5D3
23-24  

                                                 
23

 Bu derste pratikten önce zamanaşımı konusu da işlenmiştir. Fakat notların hazırlanmasında izlenen sistematik 

doğrultusunda zamanaşımı konusu bu derste anlatıldığı şekliyle 3.4.1. Zamanaşımı (1420) başlığı altında 

aktarılmıştır. 
24

 Bugüne kadar 1401 ve 1429. Madde arasındaki hükümleri inceledik. TTK madde 1413 ile 1419 arasındaki 

hükümler sona ermeye ilişkin; henüz onlara değinmedik. Yani TTK madde 1401-1412 ile 1420 - 1429. madde 
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03.10.2015 

o H6D1
25

 

3.3.2. Sigorta Ettirenin Borç ve Yükümlülükleri 

Sigorta ettirenin yükümlülükleri ise iki tanedir;  

1. Prim ödeme borcu (1430-1434) 

2. Beyan yükümlülüğü (1435-1444) 

a. Sözleşmenin yapılmasında (1435-1442) 

b. Teklifin yapılması ile kabulü arasındaki değişiklikleri beyan yükümlülüğü 

(1443) 

c. Sözleşme süresi içinde (1444) 

3.3.2.1. Prim Ödeme Borcu (1430-1434) 

Prim ödeme borcu TTK  madde 1430 ila 1434üncü maddeler arasında düzenlenmiştir.  

3.3.2.1.1. Genel Olarak (1430) 

2. Sigorta ettirenin borç ve yükümlülükleri 

a) Prim ödeme borcu 

aa) Genel olarak 

MADDE 1430- (1) Sigorta ettiren, sözleşmeyle kararlaştırılan primi ödemekle 

yükümlüdür. Aksine sözleşme yoksa sigorta primi peşin ödenir. Özel 

kanunlardaki hükümler saklıdır. 

(2) Sigorta primi nakden ödenir. İlk taksidin nakden ödenmesi şartıyla, sonraki 

primler için kambiyo senedi verilebilir; bu hâlde, ödeme kambiyo senedinin 

tahsili ile gerçekleşir. 

(3) Sigorta ettiren, sigortacının sorumluluğu başlamadan önce, kararlaştırılmış 

primin yarısını ödeyerek sözleşmeden cayabilir. Sözleşmeden kısmi cayma 

hâlinde, sigorta ettirenin ödemekle yükümlü olduğu prim, cayılan kısma ilişkin 

primin yarısıdır. 

 Maddede aksinesözleşme yoksa denildiğine göre primin taksitle ödenmesi de 

kararlaştırılabilir. Ancak, bu askine kararlaştırma hususu koruyucu madde 1452’ye göre sigorta 

ettiren aleyhine değiştirilemeyecek bir hükümdür.  

 İkinci fıkrada nakden ödenir ifadesinden ayni bir karşılık vererek (ayın olarak) prim 

ödenmesinin söz konusu olmadığı anlaşılmalıdır. Bu fıkra da 1452’ye göre aksine sözleşme 

şartlarının geçersiz olacağı maddeler arasındadır. Neticede nakden ödenmeyeceğini öngören 

sözleşme şartı
26

 geçersiz olacaktır. Nakit olarak ödemenin içine para ile ödeme, kredi kartı ile 

                                                                                                                                                             
arasından sorumluyuz. Sınavda cevaplarımızı kanun maddeleri ile desteklememiz kesinlikle gerekiyor ve sadece 

kanun maddesini yazıp şöyle olur demek yetmiyormuş, gerekçe de yazacağız. 
25

 Dersin ilk yarısında sınav soruları tartışıldı. 
26

 Örneğin sigorta primleri buğday hasadının %5’i ile ödenecektir yahut 28 kg. havuç ile ödenecektir vb. ifadeler. 
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ödeme ve kambiyo senedi ile ödeme girer. Kambiyo senedi
27

 ile ödemenin yapılabilmesi için 

normalde karşı tarafın kabulü gerekmektedir. Ancak 1430/2 bu duruma bir istisna getirmektedir; 

İlk taksidin nakden ödenmesi şartıyla, sonraki primler için kambiyo senedi verilebilir; bu hâlde, 

ödeme kambiyo senedinin tahsili ile gerçekleşir. Burada ilk taksidin peşin
28

 (para yahut kredi 

kartı) ödenmesini istiyor kanunkoyucu; bu şartı gerçekleştirirse geri kalan taksitlerini kambiyo 

senedi ile ödeyebilir sigorta ettiren. Nitekim, ilk taksit para ile peşin ödendikten sonra 

sigortacının kalan taksitleri kambiyo senedi ile ödemek isteyen sigorta ettirene ben kambiyo 

senedi kabul etmiyorum deme hakkı yoktur. Dikkat edilmesi gereken bir nokta, kambiyo 

senetleri ile ödemenin senedin tahsili işe gerçekleşmiş sayılacağı düzenlemesidir. Burada, vadeli 

bono vb. düzenlendiğinde bu durumu göz önünde bulundurmak gerekir. Uygulamada sigorta 

ettireni korumaya yönelik, ilk taksidin peşin ödenip kalanının kambiyo senedi ile ödendiği 

durumlarda sigortacı henüz tahsil etmedim sorumluluğum başlamadı dolayısıyla tazminatı 

ödemem diyemeyecektir şeklinde yargı kararları verilmektedir.  

 1430/3 daha önce tazminat sorumluluğunun başlaması mevzusunu işlerken karşımıza 

çıkmıştı. Sigorta ettiren, sigortacının sorumluluğu başlamadan önce, kararlaştırılmış primin 

yarısını ödeyerek sözleşmeden cayabilir. Sözleşmeden kısmi cayma hâlinde, sigorta ettirenin 

ödemekle yükümlü olduğu prim, cayılan kısma ilişkin primin yarısıdır. Buradaki amaç 

sözleşmenin kuruluşunda başlayan rizikoyu taşıma yükümlülüğüne karşılık bir miktar bedel 

alınması imiş. 

 Sigorta priminin herhangi bir hukuki sonuç bağlanmamış, hocanın işleyişi bilmemiz için 

anlattığı kısımları varmış, kısaca bakalım. Sigortacı açısından bakıldığında sigorta ettirenin 

ödediği prim (uygulamada sigorta ücreti olarakda geçiyormuş) safi prim ve masraflar olarak iki 

kısımda ele alınır. Safi prim sigortacılık tekniği açısından aktüerlere yaptırılan incelemeler 

neticesinde ulaşılan bir yıl içerisinde oluşturulan risk topluluğu içerisinde ortaya çıkacak 

muhtemel rizikonun gerçekleşmesinden dolayı ortaya çıkacak zarar miktarının riziko sahiplerine 

riskleriyle orantılı olarak paylaştırılması ile elde edilen miktarı ifade eder. Neticede, çoğunluğun 

                                                 
27

 Kambiyo senedi kıymetli evrak hukukunda öğrendiğimiz gibi bono, poliçe ve çektir. Bunlar içinden bono ve en 

yaygın olarak da çek ödeme aracı olarak kullanılmaktadır. Hatta çek, kredi kartı olmadan önce o kadar sık 

kullanılırmış ki insanlar yanında çek karnesi taşırmış. Ancak unutmayalım ki, kambiyo senedi ile ödeme karşı 

tarafın kabul etmesine bağlıdır.  
28

 Nakit ödemenin kapsamına kambiyo senedi girerken peşin ödemenin kapsamına sadece para ve kredi kartı girer. 

Bu kambiyo senedinin vadeli olabilmesinden kaynaklanır. Bu sebeple, kanunda ilk taksidin nakden ödenmesi 

ifadesinden peşin ödeme anlaşılmalı ve bunun içinde sadece para ve kredi kartı olduğu unutulmamalıdır.  
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enerjisinin azınlığın yarasını iyileştirmesi için birim risk başına ne kadar enerji gerekiyorsa o 

kadar para safi primlerden toplanarak havuza aktarılmalıdır. Yani safi primler ile risk karşılanır. 

Bunun üzerine sigortacılar masraflarını ekler. Bu iki kalemin toplamını sigorta ettiren sigorta 

primi olarak öder. Hayat sigortalarında ise primin içinde bir de tasarruf pirimi bölümü vardır
29

. 

Tasarruf primi, sigortacının sigorta primi içerisinde aldığı ve içinde sigorta ettiren lehine 

tasarrufa ayrıldığı (fonlara yatırıldığı, finansal kurumlar ile değerlendirildiği yani bir şekilde 

nemalandırıldığı) kısımdır.  

 Türk hukuku açısından zorunlu sigortaların prim tarifeleri Hazine Müsteşarlığı tarafından 

düzenlenir, ödenecek primler düzenlenip resmi gazetede yayımlanır. Bunun dışındaki 

sigortalarda ise sigortacıların kendi tarifelerini belirleme imkanları vardır. Peki, prim miktarını 

belirlerken dikkate alınacak hususlar nelerdir? En önemlisi rizikonun gerçekleşme olasılığıdır; 

ikisi doğru orantılı ve sıkı ilişkili. Rizikonun gerçekleştiğinde ortaya çıkacak zararın büyüklüğü 

de çok önemli ve doğru orantılıdır, yani ikinci kriterimiz sigorta bedelidir. Örneğin çok düşük 

ihtimalli de olsa bir felakete karşı yaptırılan sigortanın primi ihtimal gerçekleştiğinde ortaya 

çıkacak zarar çok büyük olduğu için yüksek olacaktır. Mantıken bu ikisi safi primi belirleyen 

temel parametrelerdir
30

. Bir başka kriter de sigorta süresidir. Sigorta süresi belirlenmeyebilir, 

belirlenmemişse de mahkemece belirlenir demiştik. Ancak, uygulamada süresiz sigortalara pek 

rastlanmaz. Sigorta süresi de prim ile doğru orantılıdır. Neticede uzadıkça rizikonun gerçekleşme 

ihtimali de artacak. Doğru orantılı oldukları için, rizikonun gerçekleşme ihtimali, sigorta bedeli 

yahut sigorta süresi arttıkça sigorta primi de artacaktır.  

 Burada 1405. maddenin ikinci fıkrasını
31

 da 1430. madde ile beraberele almak gerekir. 

1405/2’de sigorta görüşmeleri sırasında faks masrafı, telefon masrafı vb. değişik isimler altında 

alınan ücretlerin de prim sayılacağı düzenleniyordu. Prim uygulamada, sigorta ücreti olarak, 

kooperatif esasına göre işleyen sigorta şirketlerinde de sigorta aidatı olarak adlandırılmaktadır.  

Bu noktada bir de Sigortacılık Kanunu madde 12’ye değinmek gerekir.  

Tarifeler 

 MADDE 12 – (1) Sigorta tarifeleri, sigortacılık esasına ve genel kabul görmüş 

aktüeryal tekniklere uygun olarak sigorta şirketleri tarafından serbestçe 

belirlenir. Ancak, bu Kanuna ve diğer kanunlara göre ihdas edilen zorunlu 

                                                 
29

 Yani hayat sigortalarında prim 3 kısımdan oluşuyormuş; safi prim, masraflar ve tasarruf primi. Örneğin 100TL 

primin 60TL’si safi prim, 30TL’i masraflar ve 10TL’si tasarruf primi olabilir.  
30

 Kabaca hesaplayacak olursak mantıken; (zararın büyüklüğü)*(rizikonun gerçekleşme ihtimali)=safi miktar 
31

 bkz. s. 17. 
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sigortaların teminat tutarları ile tarife ve talimatları Bakan tarafından tespit 

olunur ve Resmî Gazetede yayımlanır.  

 (2) Bakan, gerek görülen hallerde hayat, bir yıldan uzun süreli ferdî kaza, sağlık, 

hastalık ve ihtiyarî deprem sigortaları tarifeleri ile prim, formül ve cetvellerinin 

uygulamaya konulabilmesini Müsteşarlığın onayına tâbi kılabilir veya özel 

kanunlardaki hükümler saklı kalmak kaydıyla gerekli görülen hallerde, tespit ve 

ilan ettiği aracılık komisyonlarını, tasdike tâbi kıldığı veya tespit ettiği her türlü 

tarifeyi serbest bırakabilir. 

 Sigorta primlerinin belirlenmesinde sigorta şirketlerinin serbestisi vardır fakat 

Sigortacılık Genel Müdürlüğü (Hazine Müsteşarlığı) tarafından denetlenmeleri de mümkündür. 

Zorunlu sigortalarında ise zaten bizzat genel müdürlük belirleme yapar. Tarifeler için 

Sigortacılık Kanunu madde 12’de ayrıntılı düzenleme yer almaktadır. 

 H6D1 

o H6D2 

Sigorta prim ödeme borcu dava ile takip edilmesi, icra takibine konu olması mümkün bir 

borçtur. 1430 ilâ 1434. maddeler bu konuya ayrılmıştır. Burada primin kim tarafından ödeneceği, 

prim ödeme borçlusunun sigorta ettiren olduğu, primin nasıl ödeneceği, primin ne zaman 

ödeneceği, ödeme yeri, idenmediği durumda hangi hakların doğacağı gibi hususlar 1430 ilâ 

1434. maddeler arasında düzenlenmiştir. 1431. maddede ödeme zamanı düzenlenmiştir. 

3.3.2.1.2. Ödeme Zamanı (1431) 

bb) Ödeme zamanı 

MADDE 1431- (1) Sigorta priminin tamamının, taksitle ödenmesi 

kararlaştırılmışsa ilk taksidin, sözleşme yapılır yapılmaz ve poliçenin teslimi 

karşılığında ödenmesi gerekir. Karada ve denizde eşya taşıma işlerine ilişkin 

sigortalarda sigorta primi, poliçe henüz düzenlenmemiş olsa bile, sözleşmenin 

yapıldığı anda ödenir. 

(2) İzleyen taksitlerin ödeme zamanı, miktarı ve priminin vadesinde 

ödenmemesinin sonuçları, poliçe ile birlikte yazılı olarak sigorta ettirene bildirilir 

veya bu şartlar poliçe üzerine yazılır. 

(3) Sigorta priminin taksitle ödenmesinin kararlaştırıldığı hâllerde, riziko 

gerçekleşince, ödenecek tazminata veya bedele ilişkin primlerin tümü muaccel 

olur. 

(4) Başkası lehine yapılan sigortada, prim borcu için sigorta ettirenin aleyhine 

yapılan takip semeresiz kalmışsa, zarar sigortalarında sigortalı, can sigortalarında 

lehtar, bu durumun sigortacı tarafından kendilerine bildirilmesi hâlinde, primi 

ödemeyi üstlenirlerse sözleşme bu kişilerle devam eder; aksi hâlde, sigortacı 

sigorta ettirene karşı sahip olduğu hakları kullanır. 

(5) Sigortacı prim alacağını, 1480 inci madde hükmü saklı kalmak üzere 

ödenecek tazminattan veya bedelden düşebilir. Bu hâlde, Türk Borçlar 

Kanununun 129 uncu maddesi hükmü sigorta sözleşmeleri hakkında 

uygulanmaz. 
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  İlk fırka 1421. maddedeki sigortacının rizikoyu taşıma yükümlülüğünü düzenleyen 

madde ile aynı doğrultuda düzenlenmiştir. Sigorta prim borcunun muaccel olmasında iki an 

karşımıza çıkar: poliçede öngörülen zamanın geçmiş olması ve sigorta priminin taksitle 

ödenmesinin kararlaştırıldığı hâllerde rizikonun gerçekleşmesi (3. fıkra).  

 İkinci fıkra gayet açık; izleyen taksitlerin ödeme zamanı, miktarı ve priminin vadesinde 

ödenmemesinin sonuçları, poliçe ile birlikte yazılı olarak sigorta ettirene bildirilir veya bu 

şartlar poliçe üzerine yazılır. 

 Üçüncü fıkraya örnek olarak, kasko sigortası akdettiniz, taksitle primi ödüyorsunuz, 

gittiniz 6. ayda arabayı pert ettiniz işte o anda geri kalan taksitlerden doğacak borçlar muaccel 

olur. Burada da 1405/2’yi birlikte düşünmek gerekir. Görüşmeler sırasında sizden faks ve telefon 

masrafı adı altında 100TL aldılarsa siz de giderken kaza yaptıysanız ilk taksit ödenmiş ve gerisi 

o anda muaccel olmuş olur.
32

 

 Dördüncü fıkra başkası lehine yapılan sigortalarla ilgilidir. Hatırlayalım, sigorta ettiren 

kendi menfaatini sigortayla güvence altına aldırabileceği gibi bir başkasının menfaatini de 

sigorta ile güvence altına aldırabilir. Yahut hayat sigortalarında lehtar tayin ediliğ onun lehine 

sigorta akdedilebilir. İşte böyle sigortalı ve sigorta ettirenin farklı kişliler olduğu, lehtar tayininin 

yapılmış olduğu sigorta sözleşmelerinde prim borcu için sigorta ettirenin aleyhine yapılan takip 

semeresiz kalmışsa
33

, zarar sigortalarında sigortalı, can sigortalarında lehtar, bu durumun 

sigortacı tarafından kendilerine bildirilmesi hâlinde, primi ödemeyi üstlenirlerse sözleşme bu 

kişilerle devam eder; aksi hâlde, sigortacı sigorta ettirene karşı sahip olduğu hakları kullanır. 

Kullanacağı haklar 1434. madde kapsamında göreceğimiz temerrüt halinde ortaya çıkan 

haklardır; fesih ve cayma hakkı tanınmış değişik durumlar için. Sigortalı yahut lehtar prim 

ödemeyi üstlenirlerse artık sigorta ettiren sıfatını haiz olurlar. Bu hüküm tam anlamıyla borçlar 

hukukunda kendisini gösteren sözleşmeleri olabildiğince ayakta tutma ilkesinin sigorta hukukuna 

yansımış halidir. Eski kanunda yokmuş, amaç sigorta sözleşmesini olabildiğince ayakta tutmak. 

Bu hüküm özellikle kredi hayat sigortalarında uygulama alanı buluyormuş.  

                                                 
32

 Bu örnek tam doğru mu hocaya sor, ben doğru olduğunu düşünüyorum. 
33

 Yani adam alacağını almak için icra takibi yaptırmış ama yine de alacağını alamamış; borclunun ödeme kabiliyeti 

yok. 
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 Beşinci fıkrada sigortacıya prim alacağını ödenecek tazminattan veya bedelden düşme 

hakkı verilmiştir. Eğer prim alacağı varsa sigortacı ödeyeceği sigorta tazminatından yada 

bedelden mahsup ederek kalanı ödeyebilecektir.  

3.3.2.1.3. Ödeme Yeri (1432) 

cc) Ödeme yeri 

MADDE 1432- (1) Sigorta primi, sigorta ettirenin, sözleşmede gösterilen 

adresinde ödenir. Sözleşmede başka bir ödeme yeri gösterilmiş olmasına rağmen, 

sigorta primi fiilen sigorta ettirenin gösterdiği adreste ödenegelmekte ise, bu 

ödeme yerine ilişkin söz konusu şart yok sayılır. 

 Ödeme yeri 1432. maddede düzenlenmiştir. Sigorta primi ödeme borcu bir para borcudur 

ve borçlar hukukundan da hatırlayacağımız üzere para borçları götürülecek borçtur. Yani, 

alacaklının adresine götürülüp ödenecektir. Ancak, 1432. madde prim borcunu götürülecek borç 

halinden aranacak borç haline getirmiştir; sigorta ettirenin sözleşmede gösterilen adresinde 

ödenir. Fakat uygulamada bu şekilde olmamaktadır, hiç bir sigortacı eve gelip de prim alacağını 

tahsil etmeye çalışmıyor. Bunun sebebi ve dayanağı sözleşmede başka bir ödeme yeri gösterilmiş 

olmasına rağmen ifadesidir. Yani sözleşmede başka bir ödeme yeri belirleneebilir ve 

uygulamada genellikle böyle olmaktadır. Fıkranın devamında ise, böyle bir başka ödeme yeri 

belirlenmesine rağmen sigorta primi fiilen sigorta ettirenin gösterdiği adreste ödenegelmekte ise, 

bu ödeme yerine ilişkin söz konusu şart yok sayılır, denilmektedir. Bu düzenleme de sigorta 

ettireni korumak amacıyla getirilmiştir. Kanunkoyucu, sözleşmede sigortacının işyerinde ödenir 

ifadesi varsa fakat prim ödemeleri mutad bir şekilde sigortalının adresinde gerçekleşiyorsa, 

sigortacı sonradan sigorta ettirenin adresine gitmeyip “sigorta ettiren benim ofisime gelip 

borcunu ödemedi ve temerrüde düştü” demesin diye, sözleşmeye konan o şartın geçersiz 

olacağını düzenlemiştir. Burada kanunkoyucu borçlar hukukundaki para borçlarının götürülecek 

borç olması ilkesinden sigorta ettireni korumak amacıyla ayrılmıştır.  

 H6D2 

Ø H7D1&2  
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o H7D3
34

 

3.3.2.1.4. Primin İndirilmesi (1433) 

dd) Primin indirilmesi 

MADDE 1433- (1) Primi etkileyen sebeplerde, rizikonun hafiflemesini 

gerektiren değişiklikler meydana gelmişse, prim indirilir ve gereğinde geri 

verilir. 

(2) Sözleşmede öngörülen yüksek primin, sigorta ettirenin, rizikoyu ağırlaştıran 

sebeplere ilişkin olarak bildirdiği hususlardaki yanılmalardan kaynaklanması 

hâlinde birinci fıkra hükmü geçerlidir. 

 Primi etkileyen sebeplerden kastedilen yukarıda anlatılan primin belirlenmesinde 

yararlanılan kriterlerdir. Bunların başlıcaları; rizikonun gerçekleşme ihtimali, sigorta bedeli ve 

sigorta sözleşmesinin süresi idi. Primi etkileyen sebeplerde rizikoyu hafifleten sebepler ifadesi 

var. Örneğin, hırsızlık rizikosuna karşı bir sigorta sözleşmesi akdettiniz, camlarınızda demir 

parmaklık yoktu ve daha sonradan demir parmaklık yaptırdınız. Bu rizikoyu hafifleten bir 

değişikliktir. Dolayısıyla primde indirim sonucu doğuracaktır. Birinci fıkranın devamında 

gereğinde geri verilir denilmektedir. Gereğinde ifadesi nasıl somutlaştırılır? İmkansızlık 

hükmünü ayrık tutarak sadece bu hükmün uygulanmasını düşünürsek; prim peşin ödenmişse ve 

daha sonra riziko hafiflemişse aradaki farkın geri ödenmesi söz konusu olacaktır. Primin taksitle 

ödenmesinin kararlaştırıldığı durumlarda indirim sonraki taksitlere yansıtılacaktır.  

 İkinci fıkrayı okuduğumuz zaman iki tane temel kavram karşımıza çıkmaktadır. 

Bunlardan bir tanesi rizikonun ağırlaşması, diğeri rizikonun hafiflemesidir. Rizikonun 

gerçekleşme olasılığını artıran nedenler ve rizikonun gerçekleşme olasılığını azaltan nedenlerin 

gerçekleşmesi sonucunda oluşur aslında bu durumlar. Bu haller bildirim yükümlülüğü 

konusunda da karşımıza çıkacaktır. Buradaki düzenleme prim açısından kavramların etkisini 

ortaya koymaktadır. İşte ikinci fıkrada, belirlenen yüksek primin bu kadar yüksek 

belirlenmesinin sigorta ettirenin yanılmasından kaynaklandığı durumlardan bahsedilmektedir. 

Mesela İdil, Seydişehirdeki evini hırsızlığa karşı sigortalatmıştır ama Egemen’in o eve bekçi 

tuttuğundan habersizdir. Bu durumda rizikonun gerçekten daha yüksek gerçekleşme ihtimaline 

göre prim borcu belirlenmiştir. Ancak sonradan gerçeği öğrendiğinde, 1433/1’deki yöntemle 

primin indirilmesi söz konusu olacaktır.  

 

                                                 
34

 Dersin ilk 5 dakikasında tatilden önceki son derste nelerin işlendiği hatırlatıldı. 
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3.3.2.1.5. Temerrüt (1434) 

1434. madde prim borcunun zamanında ödenmemesi veya hiç ödenmemesi halinde 

sigorta ettirenin temerrüde düşeceğini ve buna bağlı sonuçları düzenlemektedir. Ancak, prim 

borcunun ödenmesinde temerrüt diye genel bir ifade kullandığımızda bu çok doğru olmayabilir. 

Çünkü, 1430 ve devamı maddeleri okuduğumuzda taksitlendirme söz konusu olduğunda aslında 

primin ilk taksidinin ödenmesi ile daha sonraki taksitlere bağlarnan sonuçlar açısından 

konunkoyucunun bir ayrım yaptığını görüyoruz. İlk taksidin ödenmesine bağlanan sonuç sigorta 

tazminatı sorumluluğunun başlamasıdır. Dolayısıyla, ilk taksidin ödenmesinde temerrüde düşme 

haline bağlanan sonuçlar ile taksitlerin ödenmesinde temerrüde düşme haline bağlanan sonuçlar 

farklı olacaktır. Kanunkoyucu da 1434. maddede özellikle 3. ve 4. fıkralarda bu ayrımı dikkate 

alarak düzenleme yapmıştır.  

ee) Temerrüt 

MADDE 1434- (1) 1431 inci maddeye uygun olarak istenilen sigorta primini 

ödemeyen sigorta ettiren mütemerrit olur. 

(2) İlk taksidi veya tamamı bir defada ödenmesi gereken prim, zamanında 

ödenmemişse, sigortacı, ödeme yapılmadığı sürece, sözleşmeden üç ay içinde 

cayabilir. Bu süre, vadeden başlar. Prim alacağının, muacceliyet gününden 

itibaren üç ay içinde dava veya takip yoluyla istenmemiş olması hâlinde, 

sözleşmeden cayılmış olunur. 

(3) İzleyen primlerden herhangi biri zamanında ödenmez ise, sigortacı sigorta 

ettirene, noter aracılığı veya iadeli taahhütlü mektupla on günlük süre vererek 

borcunu yerine getirmesini, aksi hâlde, süre sonunda, sözleşmenin feshedilmiş 

sayılacağını ihtar eder. Bu sürenin bitiminde borç ödenmemiş ise sigorta 

sözleşmesi feshedilmiş olur. Sigortacının, sigorta ettirenin temerrüdü nedeniyle 

Türk Borçlar Kanunundan doğan diğer hakları saklıdır. 

(4) Bir sigorta dönemi içinde sigorta ettirene iki defa ihtar gönderilmişse 

sigortacı, sigorta döneminin sonunda hüküm doğurmak üzere sözleşmeyi 

feshedebilir. Can sigortalarında indirime ilişkin hükümler saklıdır. 

İlk fıkrada genel olarak sigorta prim borcunu zamanında ödemeyen prim borçlusunun 

(sigorta ettiren) temerrüde düşeceği belirtilmiştir. Yani burada borçlar hukukundaki borçlunun 

temerrüde düşmesi konusundaki genel ek mehil verilmesi ilkesi terkedilmiş, prim borcunun 

zamanında ödenmemesi halinde doğrudan borçlunun temerrüde düşeceği düzenlenmiştir. 

Sigorta ettirenin prim borcunu ödemede temerrüde düşmesi halinde iki tane temel sonuç 

ortaya çıkar: sigortacının sigorta tazminatı sorumluluğunun doğmaması ve sigortacının cayma 
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veya fesih hakkı. Fesih ve cayma hakkı 1434/2 ve 1434/3’te düzenlemiştir. Sigorta tazminatı 

sorumluluğunun doğmamasını düzenleyen madde ise 1421. maddedir
35

.  

İkinci fıkraya baktığımızda, taksit kararlaştırıldığı hallerde ilk taksidin yoksa primin 

tamamının ödenmesinde temerrüde düşülmüş olmasından bahsedilmektedir. Bu hallerde 

sigortacı temerrüde düşme anından (yani vadenin geldiği an) itibaren 3 ay içerisinde 

sözleşmeden cayabilir. Eğer caymayıp alacağını takip etmek için bir şey yapmadan (örneğin icra 

takibi yaptırmadan) beklerse vadeden itibaren 3 ayın geçmesiyle birlikte sözleşmeden caymış 

olur. Yani eğer borcunu takip ederse caymış olmaz. 

Üçüncü fıkrada taksitli durumlarda ilk primden sonraki (izleyen primler) primlerden 

bahsedilmektedir. İzleyen primlerden herhangi biri
36

 ödenmez ise sigortacı sigorta ettirene 

fıkrada belirtilen yolları kullanarak 10 günlük ek mehil verecektir. Burada borçlar hukukundaki 

temerrüde düşmek için ek mehil verilmesi genel ilkesine yaklaşım var, ama buradaki ek mehil 

temerrüde düşürmek için verilmiyor; izleyen primlere temerrüde düşen borçluya borcunu ifa 

etmesi için veriliyor. İşte bu on günde de sigorta ettiren temerrüde düştüğü kısmı ödemezse 

sigorta sözleşmesi fashedilmiş
37

 olur. Bu halde sigortacının TBK’dan doğan diğer hakları 

saklıdır.  

Dördüncü fıkrayı enteresan buluyor hoca. Bir sigorta dönemi
38

 içinde sigorta ettirene iki 

defa ihtar gönderilmişse, sigortacı sigorta döneminin sonunda hüküm doğurmak izere sigorta 

sözleşmesini feshedebilir. Can sigortalarında da indirime ilişkin hükümler saklı tutulmuş. Burada 

bahsedilen iki ihtarın birbirini izleyen taksitlere yönelik olduğuna dair bir bilgi olmadığı için bir 

sigorta dönemi içerisindeki herhangi iki taksidin ödenmesinde temerrüde düşülmesi halinde 

gönderilecek ihtarlar olarak anlamalıyız. Yani ihtarların müteakip taksitler için olmasına gerek 

yok, tek şart aynı sigorta dönemi içinde olacak. Bir başka husus da tabi ki, ilk ihtardan sonra 

                                                 
35

 bkz. s. 32. 
36

 Burada ikinci taksit mi onuncu taksit mi hiçbir fark yok. 
37

 Fesihle cayma arasındaki farkı hatırlayalım; caymada baştan itibaren sözleşme kurulmamış olur, fesihte ise fashin 

gerçekleştiği anda sözleşme sonlanmış olur ve o ana kadar hüküm ve sonuçlarını doğurmuş olur. Zaten 

kanunkoyucunun düzenlemesi de buna uygun yani mantıklı, değil mi? 
38

 Sigorta dönemi aksi kararlaştırılmamışsa kural olarak 1 yıldır. Sigorta süresinden farklı bir şey haliyle. Sigorta 

süresi 10 yıl dönem de 1 yıl olabilir. Dönemi internetten izlediğimiz sigorta sözleşmesi dizisinin (adam hayatı 

boyunca arabasını 5 kere 10 yıl süreli sigorta sözleşmesi imzalayarak sigortalatsın) bir bölümünün (sigorta süresi, 

buradaki 5 tane 10 yıldan her biri) içindeki partlar (10 parta bölüp koymuşlar siteye) olarak düşünelim. Detaylı bilgi 

için bkz. s. 25. 
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sözleşmenin feshedilmemiş olması gerekir, yani ya sigorta ettiren on günlük ek mehil içinde 

borcunu ödemiş olmalı ya da sigortacı TBK’daki diğer haklarından feshe yol açmayacak birini 

(gecikme faizi ile alabilir) seçmiş olmalıdır. İlk ihtarı sigorta ettiren böyle bir şekilde atlattıktan 

sonra aynı sigorta dönemi içerisinde bir daha temerrüde düşerse artık yeter, sigortacıya da çok 

yüklenmemek lazım bu durumda istiyorsa sigorta dönemi sonunda hüküm doğurmak üzere 

sözleşmeyi feshedebilsin bari, demiş kanunkoyucu.  

3.3.2.2. Beyan Yükümlülüğü (1435-1446) 

1435 ile 1446.maddeye kadar beyan yükümlülüğünün ya uygulamada geçen adıyla ihbar 

yükümlülüğü, haber verme yükümlülüğü, bilgilendirme yükümlülüğü sigorta ettiren açısından 

düzenlenmiştir. Kanunkoyucu beyan yükümlülüğünü sigorta ettirene yüklemiştir. Acaba, bu 

yükümlülüğünün kapsamı sadece sigorta ettirende mi olmalıdır? Örneğin; can sigortalarında bir 

lehtar tayini söz konusu olduğunda onlar da bu yükümlülük altında mıdır? Evet, madde 1412 bu 

sorunun cevabını vermektedir. Beyan yükümlülüğüne ilişkin hükümlerdeki yükümlülük atlında 

olan kişinin kim yahut kimler olacağını somut olaydaki durumlara göre 1412. madde ile 

belirlemek gerekir. Yani sadece sigorta ettiren diye düşünmememiz gerekir. 

Sigorta sözleşmesi karşılıklı güven ve iyiniyete dayanan bir sözleşmedir. Sigortacı, 

sigorta ettirenin verdiği bilgilere göre sigorta sözleşmesini akdedecektir. Çünkü, menfaate yakın 

olan kişi sigorta ettiren ve varsa sigortalıdır, dolayısıyla koruma altına alınana menfaate ilişkin 

bilgileri en iyi sigorta ettireni bilir. Beyan yükümlülüğü 3 aşamada karşımıza çıkar: 

 Sözleşme kurulurkenki beyan yükümlülüğü 

 Akdedildikten sonra sözleşmenin devamı sırasındaki beyan yükümlülüğü 

 Riskin gerçekleştiği andaki beyan yükümlülüğü 

Bu üç aşamada sigorta ettirenin, özellikle sigortacı açısından önemli sayılabilecek ve 

sigortacının kararlarını etkileyebilecek hususları bildirmesi gerekir. Bu hususlar ağırlıklı olarak 

sigorta kapsamı altına alınan riskin gerçekleşme olasılığı ile ilgili hususlardır. 

3.3.2.2.1. Sözleşmenin Yapılmasında (1435-1443) 

Tarhisel olarak bakıldığında ve günümüzdeki özellikle de akdin kurulması esnasındaki 

(1435 ile 1443. maddeler arasında düzenlenmiş olan sözleşmenin akdedilmesindeki)  beyan 

yükümlülüğü açısından bakıldığında iki sistemin hakim olduğunu görüyoruz: 
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 Liste Sistemi 

 Beyan Sistemi 

Liste sisteminde sigortacı tarafından önceden birtakım sorular hazırlanır ve bu soru listesi 

sigorta ettirene verilir. Mesela, can sigortalarında kaç yaşındasınız, önemli bir ameliyat 

geçirdiniz mi, düzenli olarak kullandığınız bir ilacınız var mı, anne babada genetik hastalık var 

mı, sigara içiyor musunuz gibi sorular listesi sigorta ettirene verilir. Bu sistemde soruların 

hazırlanması, yöneltilen sorular dışında bir takım hususlar varsa bunlara bağlanacak sonuçlar, 

sigorta ettirenin yanlış beyan verebilmesi dolayısıyla sıkıntılar ortaya çıkabiliyor.  

Beyan sisteminde sigorta sözleşmesinin akdedilmesi açısından önemli sayılabilecek 

bütün hususları bildirmekle yükümlü olduğu sigorta ettirene belirtilir. Sigorta ettiren, 

sigortacılığın dışında olan bir insan olması dolayısıyla nelerin önemli olduğunu bilmeyebilir. Bu 

da sorunlar çıkarabilir. 

Bu noktada TTK’da 1435. ve 1436. maddelere birlikte baktığımızda, sözleşmenin 

akdedilmesi sırasındaki beyan yükümlülüğünde karma bir sistem benimsendiğini söyleyebiliriz. 

Yani liste sistemi ve beyan sistemi birlikte düzenlenmiştir.  

b) Beyan yükümlülüğü 

aa) Sözleşmenin yapılmasında 

aaa) Genel olarak 

MADDE 1435- (1) Sigorta ettiren sözleşmenin yapılması sırasında bildiği veya 

bilmesi gereken tüm önemli hususları sigortacıya bildirmekle yükümlüdür. 

Sigortacıya bildirilmeyen, eksik veya yanlış bildirilen hususlar, sözleşmenin 

yapılmamasını veya değişik şartlarda yapılmasını gerektirecek nitelikte ise, 

önemli kabul edilir. Sigortacı tarafından yazılı veya sözlü olarak sorulan 

hususlar, aksi ispat edilinceye kadar önemli sayılır. 

bbb) Yazılı sorular 

MADDE 1436- (1) Sigortacı sigorta ettirene, cevaplaması için sorular içeren bir 

liste vermişse, sunulan listede yer alan sorular dışında kalan hususlara ilişkin 

olarak sigorta ettirene hiçbir sorumluluk yüklenemez; meğerki, sigorta ettiren 

önemli bir hususu kötüniyetle saklamış olsun. 

(2) Sigortacı, liste dışında öğrenmek istediği hususlar varsa bunlar hakkında da 

soru sorabilir. Söz konusu soruların da yazılı ve açık olması gerekir. Sigorta 

ettiren bu soruları cevaplamakla yükümlüdür. 

1435. maddeyi 1412. madde ile beraber değelendirmek gerekir. Sigorta ettiren 

sözleşmenin yapılması sırasında bildiği veya bilmesi gereken tüm önemli hususları sigortacıya 

bildirmekle yükümlüdür. Burada açıkça beyan sistemi benimsenmiştir. Buradaki sorun, önemli 

hususun ne olduğudur. Sigorta ettiren, yükümlü tutulduğu önemli hususları nasıl bilecektir? 

Maddenin devamında; sigortacıya bildirilmeyen, eksik veya yanlış bildirilen hususlar 
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sözleşmenin yapılmamasını veya değişik şartlarda yapılmasını gerektirecek nitelikteyse önemli 

kabul edilir. Önemli hususu somutlaştırmak için sigortacının, sigorta sözleşmesi akdedip 

akdetmeme ya da akdedecekse hangi koşullarla akdedeceği kararında belirleyici olan hususları 

dikkate almak gerekir. Neticede sigorta ettiren kendisine göre önemli olup olmadığına değil, 

hususun sigortacının sözleşmeyi akdedip akdetmemesi ya da değişik şartlarda akdetmesi 

açısından önemli olup olmadığına bakmalıdır. Yani örneğin, yangına karşı evi sigortalatacağım, 

altta tüpgaz bayii var ama ben söylesem mi söylemesem mi bilemedim. İşte bu husus sigortacıya 

sigorta sözleşmesini farklı primle yapma kararını verdirtecek bir husus olduğu için benim bunu 

beyan etmem gerekir.  

Sigortacı tarafından yazılı veya sözlü olarak sorulan sorular, aksi ispat edilinceye kadar 

önemli sayılır. Burada yavaş yavaş karma sisteme doğru kayma olduğu görülmektedir. Nitekim, 

yazılı sorulardan bahsedilmektedir. Bu hususların önemsiz olduğu iddia ediliyorsa ispat edilmesi 

gerekir. 

 1436. madde ise yazılı sorular başlığı altında liste sistemini düzenleyen bir hüküm, bir 

sonraki derste işlemeye başlayacağız.  

 H7D3 

o H8D1 

Sigorta sözleşmesinin kurulması aşamasındaki beyan yükümlülüğü açısından liste sistemi 

ve beyan sistemi olmak üzere iki sistem olduğunu, Türk hukukunda TTK’nın bu sistemlerden 

birini değil de karma bir sistem benimsediğini hatırlayalım.  

1436. madde yazılı sorular başlığı altında liste sistemi doğrultusunda düzenleme 

getirmiştir. 1436. maddeyi hatırlayalım. 

bbb) Yazılı sorular 

MADDE 1436- (1) Sigortacı sigorta ettirene, cevaplaması için sorular içeren bir 

liste vermişse, sunulan listede yer alan sorular dışında kalan hususlara ilişkin 

olarak sigorta ettirene hiçbir sorumluluk yüklenemez; meğerki, sigorta ettiren 

önemli bir hususu kötüniyetle saklamış olsun. 

(2) Sigortacı, liste dışında öğrenmek istediği hususlar varsa bunlar hakkında da 

soru sorabilir. Söz konusu soruların da yazılı ve açık olması gerekir. Sigorta 

ettiren bu soruları cevaplamakla yükümlüdür. 

Maddenin ilk fıkrasındaki vermişse ifadesinden, sigortacının sigorta ettirene cevaplaması 

için sorulardan oluşan bir liste vermek zorunda olmadığını anlaşılmaktadır. Liste verilmişse 
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sunulan listelerde yer alan sorular dışında kalan hususlara ilişkin olarak sigorta ettirene hiçbir 

sorumluluk yükletilemez. Fıkranın bu cümlesi katı anlamda liste sisteminin uygulandığını 

gösteren bir cümledir. Neticede, sigortacının daha sonra şu hususu benimle paylaşsaydı durumlar 

farklı olurdu gibi bir argümanı ileri sürebilmesi söz konusu olmayacaktır. Yani yöneltilen sorular 

dışında kalan hususlardan dolayı sigorta ettirene herhangi bir sorumluluk yükletilemez. Fıkranın 

devamında meğer ki sigorta ettiren önemli bir hususu kötü niyetle saklamış olsun denilmektedir. 

Listenin dışında kalan hususlardan dolayı sigorta ettirenin sorumlu tutulamayacağı 

düzenlemesini takiben yazılan bu ifade anlaşılacağı üzere soru listesinde almayan önemli bir 

hususun kötü niyetle sigortacıdan saklandığı durumdan bahsedilmektedir. Bu durumda sigorta 

ettirenin beyan yükümlülüğünü yerine getirmedğiğnden ötürü sorumluluğu söz konusu 

olabilecektir. Burada iki koşulun bir arada gerçekleşmesi gerekir:  

 Önemli bir husus olmalı. 

Önemli hususların neler olabileceği 1435. maddedeki düzenlemeye göre 

tespit edilecektir. Hatırlatmak gerkirse, sigortacının sigorta sözleşmesi akdedip 

akdetmeme ya da akdedecekse hangi koşullarla akdedeceği kararında belirleyici 

olan hususlar önemli hususlardır.  

 Sigorta ettiren kötü niyetli olmalı.  

Kötü niyetin ne olduğu konusunda TTK’da herhangi bir özel belirleme 

yoktur. Dolayısıyla iyiniyet, kötüniyet tespiti konularında TBK’daki genel 

hükümlere bakmak gerekir. Bu anlamda sigorta ettiren, sigortacının kararı 

üzerinde etki yaratacağını biliyorsa veya bilebilecek durumda ise kötü niyetlidir. 

İkinci fıkraya göre sigortacı, liste içinde yer almasa bile öğrenmek istediği önemli bir 

husus varsa onu da soru olarak yazılı ve açık bir şekilde yöneltebilir ve sigorta ettiren bunu da 

cevaplamak yükümlülüğündedir.  

1437. maddeye baktığımızda bağlantı başlığını görmekteyiz. Aslında bağlantı ifadesi çok 

uygun bir ifade değildir. Burada anlatılmak istenen şey uygun illiyet (nedensellik) bağıdır.  

ccc) Bağlantı 

MADDE 1437- (1) Tazminat ve bedel ödemelerinde, bildirilmeyen veya yanlış 

bildirilen bir husus ile rizikonun gerçekleşmesi arasındaki bağlantı, 1439 uncu 

maddede öngörülen kurallar uyarınca dikkate alınır.  
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Öncelikle mantığın genel ilkelerine bakalım. Mantığın dört tane genel ilke vardır:  

 Çelişmezlik 

 Özdeşlik 

 Üçüncü durumun imkansızlığı 

 Yeter neden ilkesi (hukuktaki karşılığı uygun nedensellik bağı)  

İlk üç ilke hukukta birebir uygulama alanı bulmaz. Gerçi,  üçüncü ilke ceza hukukunda 

karşımıza çıkar: alibi
39

. 

1437. madde de işte bu ilkelerden nedensellik bağını konu edinmiş. Sigorta ettirenin 

sigorta sözleşmesinin kurulduğu aşamada beyan yükümlülüğünün olduğunu söyledik. Bu beyan 

yükümlülüğünü ihlal ettiği durumlarda 1439. uyarınca sorumluluğu olacaktır. Bu olayı 

somutlaştırmak için iki farklı olasılık düşünmemiz gerekir. Örneğin; sigorta ettiren sigorta 

sözleşmesini akdedirken penceresinin demirli olduğunu söylüyor, halbuki demir yok. Daha sonra 

bir hırsızlık meydana geliyor. Birinci olasılıkta hırsız kapıyı kırarak eve giriyor, pencereyle 

alakası yok. Diğer olasılıkta ise pencereden eve giriyor ve risk meydana geliyor. İşte bu iki farklı 

olasılığın sonuçları farklı mı olacak sorusu karşımıza çıkıyor. Acaba kanunkoyucu aynı riskin 

gerçekleştiği durumlarda beyan yükümlülüğünün ihlali ile riskin gerçekleşmesi arasında 

nedensellik bağının olup olmaması ile ilgili bir fark yaratmış mı? Kanunkoyucu bu durumu 

aslında 1439/2’de düzenlemiştir, nedensellik bağının nasıl ve ne zaman dikkate alınacağı 

konusuna orada açıklık getirmiştir. 1437’de ise bu hükme atıf yapmıştır. Tazminat ve bedel 

ödemelerinde (hem zarar hem de can sigortalarını kapsar nitelikte) bildirilmeyen veya yanış 

bildirilen bir husus ile rizikonun gerçekeleşmesi arasındaki bağlantı 1439. madde da belirtilen 

kurallar ölçüsünde dikkate alınır. Burada kast edilen aslında 1439/2’dir. Bu maddeyi daha sonra 

ele alacağız. 

1438. maddede sigortacı tarafından gerçek durumun bilinmesi konusu ele alınmıştır. 

ddd) Sigortacı tarafından gerçek durumun bilinmesi 

MADDE 1438- (1) Bildirilmeyen veya yanlış bildirilen bir hususun ya da 

olgunun gerçek durumu sigortacı tarafından biliniyorsa, sigortacı beyan 

yükümlülüğünün ihlal edilmiş olduğunu ileri sürerek sözleşmeden cayamaz. 

İspat yükü sigorta ettirene aittir. 

                                                 
39

 Bir kişi aynı anda iki yerde olamaz. Suçun işlendiği an başka bir yerde bulunduğunu kanıtlarsa mantığın bu 

ilkesinden yararlanarak suçsuz olduğunu ispat etmiş olur. Bu başka bir yerde olduğunu ispatlama şeklindeki 

savunmaya da ceza hukukunda alibi denilir. 
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Gerçekleşmiş bir riskin sigorta ile güvence altına alınabilmesinin mümkün olmadığını 

biliyoruz. Bunun nedeni, riskin gerçekleşmesinin muhtemel veya olası olması yahut kesinse ne 

zaman gerçekleşeceğinin belirsiz olması gerekliliğidir. Akdin kurulması esnasındaki beyan 

yükümlülüğüne baktığımızda; sigorta ettiren bildirmemiş olabilir, beyan edilmemiş, sigortacıya 

haber verilmemiş olabilir ama sigortacı bunu biliyor ve buna rağmen bir sigorta sözleşmesi 

akdedilmiş ise bu durumda ne olacaktır? Yani sigortacı bildiği bur husu hakkında bile bile 

sigorta sözleşmesini yapmışsa daha sonra sigorta ettirene sen bana bunu söylemedin, söyleseydin 

durum değişirdi diyebilecek midir? Hayır! 1438. madde ... sigortacı tarafından biliniyorsa, 

sigortacı beyan yükümlülüğünün ihlal edilmiş olduğunu ileri sürerek sözleşmeden cayamaz, ispat 

yükü sigorta ettirene aittir, demektedir. 1439. maddede iki yaptırım öngörülmüştür; sigortacıya 

cayma ve prim farkı isteme imkanı tanınmıştır, ama 1438’de cayma hakkı tanınmamıştır. Ancak 

unutmayalım, bildiğini ispat yükü de sigorta ettirene aittir.  

eee) Yaptırım 

MADDE 1439- (1) Sigortacı için önemli olan bir husus bildirilmemiş veya 

yanlış bildirilmiş olduğu takdirde, sigortacı 1440 ıncı maddede belirtilen süre 

içinde sözleşmeden cayabilir veya prim farkı isteyebilir. İstenilen prim farkının 

on gün içinde kabul edilmemesi hâlinde, sözleşmeden cayılmış kabul olunur. 

Önemli olan bir hususun sigorta ettirenin kusuru sonucu öğrenilememiş olması 

veya sigorta ettiren tarafından önemli sayılmaması durumu değiştirmez. 

... 

1439. maddede iki yaptırım düzenlenmiştir demiştik, yukarıda da görüyoruz. Cayma ve 

prim farkı istemenin her ikisi için de süre öngörülmüştür; 1440. maddede belirlenen süre. 

fff) Caymanın şekli ve süresi 

MADDE 1440- (1) Caymanın, sigorta ettirene bir beyanla yöneltilmesi şarttır. 

(2) Cayma, onbeş gün içinde sigorta ettirene bildirilir. Bu süre sigortacının 

bildirim yükümlülüğünün ihlal edilmiş olduğunu öğrendiği tarihten itibaren 

başlar. 

1440. madde hükmüne göre, caymanın sigorta ettirene bir beyanla bildirilmesi şarttır. 

Yani açık bir irade beyanı olacak. Cayma, 15 gün içinde sigorta ettirene bildirilir. Bu 15 günlük 

süre, sigortacının bildirim yükümlülüğünün ihlal edilmiş olduğunu öğrenmiş olduğu tarihten 

itibaren başlar. Öğrenme konusunda kanunkoyucu herhangi bir belirleme yapmamıştır. Bu 

yüzden nasıl sigortacının bunu nasıl öğrendiğini hiç önemli değildir.  
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1441’e göre cayma halinde eğer sigorta ettiren beyan etme yükümlülüğünün ihlalinde 

kasıtlı ise sigortacı rizikoyu taşıdığı süreye ait primlere hak kazanır. Bu, sigorta ettirenleri daha 

dikkatli davranmaya yönlendiren caydırıcı bir düzenlemedir.  

ggg) Caymanın hükümleri 

MADDE 1441- (1) Cayma hâlinde, sigorta ettiren kasıtlı ise, sigortacı rizikoyu 

taşıdığı süreye ait primlere hak kazanır. 

1439’da iki yaptırıma bakalım; prim farkının istenmesi yahut cayma. Prim farkı, 

genellikle sigortacı gerçeği bilseydi daha ağır şartlarla yapacak idiyse o zaman söz konusu olur. 

Cayma sigortacı gerçeği bilseydi sözleşmeyi hiç yapmayacak idiyse söz konusu olur. Eğer 

sigorta ettiren sigortacının istediği prim farkını on gün içinde kabul edilmeezse sözleşmeden 

cayılmış kabul olunur. Yani, bu durumda ayrıca bir cayma beyanına ihtiyaç duyulmayacaktır. 

Ama en azından sigorta ettirenden prim farkını isterken on gün içinde kabul etmezsen 

sözleşmeden cayılmış kabul edileceğini bildermek iyi olurmuş.  

1439/1’in son sümlesinde önemli olan bir hususun sigorta ettirenin kusuru sonucu 

öğrenilememiş olması veya sigorta ettiren tarafından önemli sayılmaması durumu değiştirmez, 

denilmektedir. Önemli olan hususun ne olduğunu hep 1435. maddeye bakarak çıkaracağız; 

sigortacının sözleşme mevcut şekilde akdetmesine ilişkin kararını değiştirecek bir husus idiyse 

önemli olan bir hususla karşı karşıyayız demektir. Önemli olma durumu kavramını hep sigortacı 

açısından değerlendirmek gerekir. Sigorta ettiren açısından önemli olup olmaması belirleyici 

değildir. 1439/1’in son cümlesi de bu durumu  vurgulamaktadır.  

İkinci fıkra aslında nedensellik bağını da belirleyen hükümdür.  

eee) Yaptırım 

MADDE 1439- (1) ... 

(2) Rizikonun gerçekleşmesinden sonra, sigorta ettirenin ihmali ile beyan 

yükümlülüğü ihlal edildiği takdirde, bu ihlal tazminatın veya bedelin miktarına 

yahut rizikonun gerçekleşmesine etki edebilecek nitelikte ise, ihmalin derecesine 

göre tazminattan indirim yapılır. Sigorta ettirenin kusuru kast derecesinde ise 

beyan yükümlülüğünün ihlali ile gerçekleşen riziko arasında bağlantı varsa, 

sigortacının tazminat veya bedel ödeme borcu ortadan kalkar; bağlantı yoksa, 

sigortacı ödenen primle ödenmesi gereken prim arasındaki oranı dikkate alarak 

sigorta tazminatını veya bedelini öder. 
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Fıkradaki rizikonun gerçekleşmesine etki edebilecek nitelikte ifadesinde
40

 anlatılmak 

istenen nedensellik bağıdır; sigorta ettirenin beyan yükümlülüğüne aykırı davranması ile 

rizikonun gerçekleşmesi arasındaki nedensellik bağı.  İşte beyan yükümlülüğünün ihlalinin ihmal 

derecesi kasta varmadığı ve ihlal ile tazminat veya sigorta bedelinin miktarı yahut rizikonun 

gerçekleşmesi arasında nedensellik bağı varsa tazminattan indirim yapılacaktır. Ancak, sigorta 

ettirenin beyan yükümlülüğünü kasten ihlal ettiği durumda ihlal ile rizikonun gerçekleşmesi 

arasında nedensellik bağı olduğu zaman sigortacının tazminat veya sigorta bedeli ödeme borcu 

ortadan kalkacaktır. Öte yandan, beyan yükümlülüğünü ihlalin kasten yapıldığı durumda ihlal ile 

rizikonun gerçekleşmesi arasında nedensellik bağı yoksa sigortacı ödenen primle ödenmesi 

gereken prim arasındaki oranı dikkate alarak sigorta tazminatını veya bedelini ödeyecektir. Bu 

soyut bilgileri örneğimize uygulayalım. Hırsızlık sigortası için sigorta ettiren demir parmaklık 

olmadığını bile bile pencerelerimde demir parmaklık var diye beyanda bulunmuştu. Burada 

kastın olduğu açıktır
41

. İlk olasılıkta pencereyle alakasız bir şekilde hırsızlık gerçekleşmişti. 

Burada sigortacı demir parmaklık var diye örneğin, 1,200TL yerine 1,000TL prim alıyordu ise 

120,000TL tazminat vereceği yere oranı uygulayıp 100,000TL tazminat verecektir
42

. İkinci 

olasılıkta ise hırsız pencereden girmişti. Bu durumda sigortacının sigorta tazminatı ödeme borcu 

olmayacaktır. 

1442. madde ise cayma hakkının kullanılamayacağı halleri düzenlemektedir.  

hhh) Cayma hakkının düşmesi 

MADDE 1442- (1) Cayma hakkı aşağıdaki hâllerde kullanılamaz: 

a) Cayma hakkının kullanılmasından açıkça veya zımnen vazgeçilmişse. 

b) Caymaya yol açan ihlale sigortacı sebebiyet vermişse. 

c) Sigortacı, sorularından bazıları cevapsız bırakıldığı hâlde sözleşmeyi 

yapmışsa. 

1439’da cayma ve prim hakları tanınmış olsa da 1442. maddede sayılan hallerde artık 

cayma hakkı kullanılamaz. Cayma hakkından açıkça vazgeçmek için sözleşmeye hüküm 

konulabilir, zımnen vazgeçmek için prim almaya devam edilmiş olabilir. Caymaya yol açan 

ihlale sigortacı “sen şu soruya evet yaz da hallederiz” gibi bir ifadeyle yahut sorulan soruya evet 

                                                 
40

 Tabi tazminatın veya sigorta bedelinin miktarına ifadesi de nedensellik bağını kuruyor ama hoca asıl riziko ile 

olan nedensellik bağına önem  verdiği için böyle demiş diye düşünüyorum. Bunu hocaya sor, ilk cümle ile ikinci 

cümle arasında bilerek mi tazminat ve bedel ile olan illiyet bağının değerlendirilmesi farklı yapılmış? 
41

 Kasıt iki unsurdan oluşur: bilinç ve istenç. Burada sigorta ettiren gerçeği biliyor ve iradesi sakatlanmadan gerçeğe 

aykırı beyan veriyor. Neticede adam kasıtlı.  
42

 Hatırlama kolay olsun diye formül istersek, mevcut tazminat*(mevcut prim/olması gereken prim)=ödenecek 

tazminat.  
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denilmesine rağmen yanlışlıkla hayır şıkkını işaretleyerek sebebiyet vermiş olabilir. Son halde 

ise sigorta ettirenin sorulan sorulardan bir kaçını boş bırakmasına rağmen sigortacının 

sözleşmeyi akdetmiş olması denilmektedir. Eskiden uygulamada bu pek sıkıntı yaratmış, artık 

kanunkoyucunun bu yeni düzenlemesiyle sigortacı sigorta sözleşmesini sigorta ettirenin verdiği 

cevaplarla akdettikten sonra sigorta ettiren sorduğum soruya cevap vermedi dolayısıyla beyan 

yükümlülüğünü ihlal etti diyemeyecektir.  

1443. maddenin kenar başlığının enteresan olduğunu düşünüyor hoca. Bakalım. 

bb) Teklifin yapılması ile kabulü arasındaki değişiklikleri beyan yükümlülüğü 

MADDE 1443- (1) Teklifin yapılması ile kabulü arasındaki değişiklikler hakkında 

sözleşmenin yapılması sırasındaki beyan yükümlülüğüne ilişkin madde hükümleri 

kıyas yoluyla uygulanır. 

Teklifin yapılması ile kabulü arasındaki değişiklikleri beyan yükümlülüğü ifadesi acaba 

hangi döneme ait beyan yükümlülüğünün içine girecek? Tabi ki, kurulma aşamasına girecek, 

ancak henüz sözleşme akdedilmemiş. Yani, sigorta ettiren eline verilen formu doldurup 

sigortacıya verdi ve evine gitti. Sigortacının kabul etmek için bir süresi var. İşte bu sirede o 

beyan ettiği şeylerden birisi değişirse ne olacak sorusunun yanıtını vermeye çalışıyor bize bu 

madde. Dediği şey de, sözleşmenin kurulması sırasındaki beyan yükümlülüğünü kıyasen uygula! 

Tamam, anladık, kıyasen uygulamanın nasıl yapılacağını da biliyoruz zaten
43

, uygulayalım.  

 H8D1 

o H8D2 

Beyan yükümlülüğü ile ilgili akdin kurulması esnasındaki 1439’da yaptırım 

yükümlülüğünün düzenlendiğini söylemiştik. 1498. maddede can sigortaları açısından özel bir 

hükmün getirilmiş olduğunu görüyoruz. O hükmü can sigortalarıyla ilgili açıklamaları bitirdikten 

sonra inceleme imkanımız olacak ama yine de kısaca şöyle bir temas edelim. 

2. Sözleşmenin yapılması sırasındaki beyan yükümlülüğünün ihlali 

MADDE 1498- (1) Sigortacı, yenilemeler de dâhil olmak üzere, sözleşmenin 

yapılmasından itibaren beş yıl geçmişse, sigorta ettirenin sözleşmenin yapılması 

sırasında beyan yükümlülüğünü ihlal etmiş olması nedeniyle sözleşmeden 

cayamaz, sadece prim farkı isteyebilir; meğerki, beyan yükümlülüğü kasıtlı bir 

şekilde ihlal edilmiş olsun. Sigorta ettiren, prim farkını ödemeyi kabul etmezse 

sigortacı, riziko gerçekleştiğinde ödenen primle ödenmesi gereken prim 

arasındaki oranı dikkate alarak sigorta bedelini öder. Ancak, risk artışı beyan 

                                                 
43

 Kıyasen uygulama kanunda ilişkili hüküm bulunmayan bir olaya, benzer başka bir olaya ilişkin hükümleri 

uygulamaktır. Kıyasen uygularken dar yorumlama yapacağımızı da unutmayalım. 
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yükümlülüğünün ihlali nedeniyle sigortacının teknik esaslarına göre saptanan 

sınırlarının dışında kalmışsa, sigortacı sözleşmeden cayabilir. Yenilenen 

sözleşmelerde bu süre, ilk sözleşmenin yapıldığı tarihten başlar. 

 Maddede beş yıllık bir sürenin verilmiş olduğunu görüyoruz. Cayma hakkının özellikle 

kullanılabilmesi bakımından eğer akdin kurulmasının üzerinden beş yıl daha fazla süre geçmişse 

artık sigortacının cayma hakkını kullanamayacağı düzenlenmiştir. Çünkü can sigortaları 

genellikle uzun süreli sigortalardır; on yıllık, on beş yıllık, yirmi yıllık vs. Önümüzdeki 

derslerde, 1498. maddede can sigortalarına daha ayrıntılı temas etme imkanı bulacağız çünkü 

yanlış yaş beyanlarına ilişkin de özel düzenlemeler getirmiştir kanunkoyucu. 

3.3.2.2.2. Sözleşme Süresi İçinde (1444-1445) 

1444. madde sözleşme süresi içerisindeki beyan yükümlülüğünü düzenlemiştir.  

cc) Sözleşme süresi içinde 

aaa) Genel olarak 

MADDE 1444- (1) Sigorta ettiren, sözleşmenin yapılmasından sonra, 

sigortacının izni olmadan rizikoyu veya mevcut durumu ağırlaştırarak tazminat 

tutarının artmasını etkileyici davranış ve işlemlerde bulunamaz. 

(2) Sigorta ettiren veya onun izniyle başkası, rizikonun gerçekleşme ihtimalini 

artırıcı veya mevcut durumu ağırlaştırıcı işlemlerde bulunursa yahut sözleşme 

yapılırken açıkça riziko ağırlaşması olarak kabul edilmiş bulunan hususlardan 

biri gerçekleşirse derhâl; bu işlemler bilgisi dışında yapılmışsa, bu hususu 

öğrendiği tarihten itibaren en geç on gün içinde durumu sigortacıya bildirir. 

Sözleşme süresi içerisindeki beyan yükümlülüğü çünkü artık sözleşme akdedilmiştir, 

sağlıklı bir şekilde, hukuken geçerli bir sigorta sözleşmesi. Bunun devamı süresinde de yine 

sigortacının özellikle de akdettiği koşullar kapsamında birtakım değişiklikler ortaya çıkması 

mümkün olabilir. Bu değişiklikler tabiki değişiklik kavramını üst bir kavram olarak kabul 

ettiğimizde riskin gerçekleşme olasılığını hafifleten değişiklikler olabilir, örneğin camlarda 

demir yoktu ama bir yerden para buldu imkanı genişledi, camlara demir yaptırdı hırsızlık 

sigortası açısından. Mesela, aracını sokağa, parka, yol kenarına bırakıyordu, hırsızlık sigortası 

yaptırdığı aracını, daha sonra imkanı oldu kapalı otoparka aylık ödemeler yaparak daha güvenilir 

otoparka bırakmaya başladı gibi birtakım riskin gerçekleşme olasılığını azaltan hafifletici 

değişiklikler olabilir. Veyahut da arttıran nedenler olabilir; örneğin yan araziye bir benzin 

istasyonu açılması gibi, park yapılmasını bekliyorlardı boş arazi vardı benzin istasyonu açıldı 

gibi. Bu hafifletme yönündeki değişiklikler açısından kanunkoyucunun yaptığı düzenleme, 

bunlar sigorta ettirenin lehine durumlar olduğu için ödediği primde bir indirim yapacak, bir 
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azalma sözkonusu olabilecek belki daha az prim ödeyerek aynı sigorta korumasını satın 

alabilecek.  

Bu tür değişiklikler olduğu zaman, sigorta ettiren tarafından sigortacıya bildirmek 

suretiyle karşılıklı irade beyanları uyuşarak zeyilnamelerle yani eklerle sigorta sözleşmesine 

yapılacak değişikliklerle yeni duruma ayarlanma veya uyarlanma durumları vardır. Ancak, 

değişikiliklerin riskin gerçekleşmesini ağırlaştırıcı değişiklikler olması durumunda bu artık 

sigortacının cephesini ilgilendirmektedir. Yani sigortacının sigorta sözleşmesi akdedip 

akdetmeme, veyahut da daha ağır şartlarla akdetmesi sonucunu doğurabilecek kadar etkili 

değişiklikler olabilir. Bu noktada 1444. maddede getirilen düzenleme, diyor ki sigorta ettiren, 

sözleşmenin yapılmasından sonra sigortacının izni olmadan rizikoyu veya mevcut durumu 

ağırlaştıracak, tazminat tutarının artmasını etkileyecek davranış ve işlemlerde bulunamaz. 

Örneğin, fabrikanızı siz hırsızlık riskine karşı sigortalatıyorsunuz. Diyorsunuz ki, benim 

fabrikamda gece bekçisi var;  iki tane gece bekçisi bütün gece boyunca fabrikamda duruyorlar. 

Bu koşulla sigorta sözleşmesi akdediyorsunuz. Fakat sonradan sözleşme akdettikten sonraki o 

geçerlilik süresinde eğer gece bekçisi uygulamasından vazgeçecek olursanız yani bunları işten 

çıkartacak olursanız, bu tür ağırlaştırıcı değişiklikler için kanunkoyucu diyor ki, sigortacıdan izin 

alman gerekir. İzin almadan ağırlaştırıcı, riskin gerçekleşme olasılığını arttırıcı değişiklikler 

yapamazsın. Örneğin pencerelerinizde demir var diyerek sözleşmeyi akdetmişsiniz. Sonra 

söktürdünüz bütün demirleri, daralıyorum dediniz. Ağırlaştırıcı değişikliklerde sigortacının izni 

olmadan, rizikonun gerçekleşme olasılığını arttırıcı davranışlarda veya işlemlerde bulunamaz 

diyor. Sigorta sözleşmesinin devamı esnasındaki bulunursa ne olur, yaptırım konusunda 1445. 

maddede göreceğiz. 

İkinci fıkraya baktığımızda şu ifadeye dikkat çekmek gerekir, sözleşme yapılırken açıkça 

riziko ağırlaşması olarak kabul edilmiş hususlar. Zira bu ifade 1445. maddenin 1. fıkrasında da 

geçmektedir. Biz bu ifadeden şunu anlayabiliyoruz; rizikoyu ağırlaştırıcı değişiklikler yani 

sigorta ettirenin, sigortacıya bildirmek hatta izin almak durumunda olduğu değişiklikler, iradi 

yani sigorta ettirenin kendi elinde olan değişiklikler olabilir. Sözleşmede rizikonun ağırlaşması 

olarak düzenlenen hususlar olabilir. Çünkü, biz yine biliyoruz ki, sigorta sözleşmelerinde taraflar 

karşılıklı irade beyanları ile özel şartları koyabilirler. Örneğin bir can sigortası sözleşmesi 

akdedilirken sigortacı size soruyor, sigara içiyor musunuz diye, hayır diye cevaplıyorsunuz. 
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Daha sonra sözleşmeye taraflar anlaşarak sigorta ağırlaştırıcı nedendir şeklinde bir hüküm 

koyarlarsa, o zaman işte sözleşmede açıkça rizikoyu ağırlaştırıcı neden olarak kabul edilen 

hususlardan biri belirtilmiş olur. Bu durum gerçekleşirse, o kişi sigaraya başladığında derhal 

durumu sigortacıya bildirmelidir. Kastedilen budur. Neticede, bazı hususların da sözleşmede 

rizikoyu ağırlaştırıcı nedenler olarak kararlaştırılması mümkün olabilecektir. 

1445. madde sigortacının hakları başlığını taşımaktadır. 

bbb) Sigortacının hakları 

MADDE 1445- (1) Sigortacı sözleşmenin süresi içinde, rizikonun gerçekleşmesi 

veya mevcut durumun ağırlaşması ihtimalini ya da sözleşmede riziko ağırlaşması 

olarak kabul edilebilecek olayların varlığını öğrendiği takdirde, bu tarihten 

itibaren bir ay içinde sözleşmeyi feshedebilir veya prim farkı isteyebilir. Farkın 

on gün içinde kabul edilmemesi hâlinde sözleşme feshedilmiş sayılır. 

(2) Değişikliklerin yapılmasından önceki duruma dönüldüğü takdirde fesih hakkı 

kullanılamaz. 

(3) Süresinde kullanılmayan fesih ve prim farkını isteme hakkı düşer. 

(4) Rizikonun artmasına, sigortacının menfaati ile ilişkili bir husus, sigortacının 

sorumlu olduğu bir olay veya insanî bir görevin yerine getirilmesi ve hayat 

sigortalarında da sigortalının sağlık durumunda meydana gelen değişiklikler 

sebep olmuşsa, birinci ilâ üçüncü fıkra hükümleri uygulanmaz. 

(5) Rizikonun gerçekleşmesinden sonra sigorta ettirenin ihmali belirlendiği ve 

değişikliklere ilişkin beyan yükümlülüğünün ihlal edildiği saptandığı takdirde, 

söz konusu ihlal tazminat miktarına veya bedele ya da rizikonun gerçekleşmesine 

etki edebilecek nitelikte ise, ihmalin derecesine göre, tazminattan veya bedelden 

indirim yapılır. Sigorta ettirenin kastı hâlinde ise meydana gelen değişiklik ile 

gerçekleşen riziko arasında bağlantı varsa, sigortacı sözleşmeyi feshedebilir; bu 

durumda sigorta tazminatı veya bedeli ödenmez. Bağlantı yoksa, sigortacı 

ödenen primle ödenmesi gereken prim arasındaki oranı dikkate alarak sigorta 

tazminatını veya bedelini öder. 

(6) Sigortacı, rizikonun gerçekleşmesinden önce, sigorta ettirenin beyan 

yükümlülüğünü kasıtlı olarak ihlal ettiğini öğrenince, birinci fıkraya göre 

sözleşmeyi feshetse bile, değişikliğin meydana geldiği sigorta dönemine ait 

prime hak kazanır. 

(7) Sigortacıya tanınan feshin bildirim süresi veya feshin hüküm ifade etmesi 

için verilen süre içinde, yapılan değişiklikle bağlantılı olarak rizikonun 

gerçekleşmesi hâlinde, sigorta tazminatı veya bedeli ödenen primle ödenmesi 

gereken prim arasındaki oran dikkate alınarak hesaplanır. 

İlk fıkrada, tıpkı sözleşmenin kurulması aşamasına benzer bir biçimde alternatifli iki 

yaptırım olanağının veya olasılığının sigortacıya tanınmış olduğunu görüyoruz. Bunlardan bir 

tanesi fesih veyahut da prim farkı talep etmek.  Prim farkı talep edildiğinde, farkın on gün içinde 

kabul edilmemesi halinde sözleşme feshedilir. Yine 1439. maddedeki düzenlemeye paralel, 

ayrıca bir fesih bildiriminin de istenmeyeceğini, sigorta ettiren eğer on gün süre içerisinde prim 

farkını ödeyebileceğini beyan etmediyse sürede on gün bitimiyle beraber de sözleşmenin 

feshedilmiş sayılacağı düzenlenmiştir.  
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Ikinci fıkra değişikliklerin yapılmasından önceki duruma dönüldüğü taktirde fesih hakkı 

kullanılamayacağı, sigortacıdan böyle bir durumla karşı karşıya kalındığında sigorta ettiren 

söktürdüğü demirleri yeniden taktırırsa yani değişiklikten önceki duruma geri dönme durumu 

sözkonusu olursa sigortacının artık fesih hakkını kullanamayağı söylenmektedir.  

Üçüncü fıkra uyarınca süresinde kullanılmayan fesih ve prim farkı talep etme hakkı 

düşer. Nitekim, bu süreler hak düşürücü süreler olarak karşımıza çıkıyor.  

Dördüncü fıkra, rizikonun artmasına, sigortacının menfaatiyle ilişkili bir husus, 

sigortacının sorumlu olduğu bir olay ya da insani bir görevin yerine getirilmesi ve hayat 

sigortalarında da sigortalının sağlık durumunda meydana gelen değişiklikler sebep olmuşsa 

birinci ila üçüncü fıkra hükümleri uygulanmaz, demektedir. Gayet açık. 

Beşinci fıkra uyarınca, rizikonun gerçekleşmesinden sonra sigorta ettirenin ihmali 

belirlenmeli ve değişikliklere ilişkin beyan yükümlülüğünün ihlali saptandığı taktirde sözkonusu 

ihlal, tazminat miktarına ya da bedeline ya da rizikonun gerçekleşmesine etki edebilecek nitelikte 

ise yani nedensellik bağı var ise ihlalin derecesine göre tazminattan ya da sigorta bedelinden bir 

indirim yapılamalıdır. Sigorta ettirenin kastı halinde ise meydana gelen değişiklik ile gerçekleşen 

riziko arasında bağlantı var ise sigortacı sözleşmeyi feshedebilir. Bu durumda herhangi bir 

sigorta tazminatı ödenmesine de gidilmez. Bağlantı yoksa sigortacı ödenen prim ile ödenmesi 

gereken prim arasındaki orana göre tazminattan veya bedelden indirim yapabilir. Nedensellik 

bağının etkileri bakımından 1439. madde 2. fıkrasındaki düzenlemelere paralel düzenlemeler 

bunlar.  

Altıncı fıkra, sigortacı rizikonun gerçekleşmesinden önce sigorta ettirenin beyan 

yükümlülüğünü kasıtlı olarak ihlal ettiğini öğrenince, birinci fıkraya göre sözleşmeyi feshetse 

bile değişikliğin meydana geldiği sigorta dönemine ilişkin prime de hak kazanır, hükmünü 

getirmiştir. Yani kasıtlı beyan yükümlülüğünün ihlaline ağır bir yaptırım öngörülmüştür: hem 

sigorta ettiren sigorta tazminatı hakkını kaybedecektir hem de o döneme ilişkin bütün primleri 

sigortacıya ödemek durumunda kalabilecektir.  

Son fıkraya göre sigortacıya tanınan feshin bildirim süresi veya feshin hüküm ifade 

etmesi için verilen süre içinde, yapılan değişiklik ile bağlantılı olarak rizikonun gerçekleşmesi 

halinde (burada da nedensellik bağını dikkate alınıyor) sigorta tazminatı veya bedeli ödenen prim 

ile ödenmesi gereken prim arasındaki oran dikkate alınarak hesaplanır.  
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Sigorta sözleşmesinin devamı süresindeki ihbar yükümlülüğünün kapsamında da sadece 

ağırlaştırıcı rizikonun gerçekleşmesi olasılığını arttırıcı değişikliklerin dahil edilmiş olduğunu 

söyleyebiliriz. 

3.3.2.2.3. Riziko Gerçekleştiğinde (1446) 

1446. madde ise artık beyan yükümlüğünün son aşamasını düzenleyen hükümdür; Riskin 

gerçekleştiği andaki ihbar yükümlülüğü. 

dd) Riziko gerçekleştiğinde 

MADDE 1446- (1) Sigorta ettiren, rizikonun gerçekleştiğini öğrenince durumu 

gecikmeksizin sigortacıya bildirir. 

(2) Rizikonun gerçekleştiğine ilişkin bildirimin yapılmaması veya geç yapılması, 

ödenecek tazminatta veya bedelde artışa neden olmuşsa, kusurun ağırlığına göre, 

tazminattan veya bedelden indirim yoluna gidilir. 

(3) Sigortacı rizikonun gerçekleştiğini daha önce fiilen öğrenmişse, ikinci fıkra 

hükmünden yararlanamaz. 

 Sigorta sözleşmesi ile bir menfaatin güvence altına alındığını düşündüğümüzde, 

risk bu menfaat üzerinde gerçekleşmekte ve bu menfaat zarara uğramaktadır. Örneğin, eviniz 

dolayısıyla menfaatiniz güvence altına alındı veya arabanız dolayısıyla veyahut da can varlığınız. 

Riskin etkileyeceği bu unsurlar, menfaat unsurları sigorta ettirene yakın veya sigorta ettirene ait 

unsurlardır. Dolayısıyla riskin gerçekleştiğini öncelikle sigorta ettiren bilecektir, önce o haberdar 

olacaktır ve bundan sigortacıyı haberdar etmesi, bilgilendirmesi gerekmektedir. Sigortacının 

yoksa riskin gerçekleştiğini öğrenme haber alma ihtimali daha azdır hatta bazen hiç yoktur. Bu 

sebeple, riskin gerçekleştiğini, sigorta ettiren sigortacıya bildirecektir ve karşılığında da elbette 

ki sigorta tazminatı veya sigorta bedeli talep etme hakkı sözkonusu olacaktır.  

Bu açılardan 1446. maddede, rizikonun gerçekleştiği esnada sigorta ettirenin beyan 

yükümlülüğünün düzenlenmiş olduğunu görüyoruz. Normalde uygulamaya baktığımızda örneğin 

bir trafik kazası gerçekleşti, bu trafik kazası gerçekleştikten sonra ilk aradnacak kişi kural olarak 

sigortacıdır. Bir kaza geçirdim ne yapacağım diye sorulacak sigortacı de kaza yapanı 

yönlendirecektir. 1446. madde diyor ki risk meydana geldiğinde sigorta ettiren, rizikonun 

gerçekleştiğini öğrenince durumu gecikmesizin sigortacıya bildirir. (1412. maddeyi hiç 

unutmuyoruz, zira sigorta ettiren dışında sigortalı, temsilci, lehtar varsa onların bilgisi de 

gündeme gelebilir, her ne kadar kanun koyucu sigorta ettiren diyor ise de) Gecikmeksizin 

ifadesinden ne anlaşılmalıdır? Her somut olay açısından bunun değerlendirilmesi gerekecek, 

örneğin bir trafik kazası geçiriyorsunuz, ağır yaralanmalarla sonuçlanmış, üç beş gün yoğun 
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bakımdasınız.. Sigortacı “sen bunu gecikmeksizin bildirmedin” diyemez. Ama normal maddi 

hasarlı bir aracanız oldu, o durumda farklı. Rizikonun gerçekleştiğinin bildirilmesi yine sigorta 

ettiren cephesinden önemlidir, bildireceksiniz ki riskin gerçekleştiğini ve zararınızın olduğunu, 

sigorta tazminatı alabilesiniz. Bu yüzden böyle bir süre koymuyor kanunkoyucu, gecikmeksizin 

diyor.  

İkinci fıkra şu şekildedir: rizikonun gerçekleştiğine ilişkin bildirimin yapılmaması veya 

geç yapılması, ödenecek tazminatta ya da bedelde artışa neden olmuşsa, kusurun ağırlığına göre 

tazminat ya da bedelde bir indirim yapılır. Kanunkoyucu kusurlu olarak bildirmeme durumunu 

tazminatta indirim bedeli yapmış, açıkça anlaşılıyor. 

Son fıkra uyarınca sigortacı, rizikonun gerçekleştiğini daha önce fiilen öğrenmişse ikinci 

fıkra hükmünden yararlanamaz yani tazminattan veya bedelden herhangi bir indirim yapılması 

olanağından yararlanamayacak. Ne demektir sigortacının fiilen öğrenmesi? Hemen belirtelim ki, 

sigorta ettiren herhangi bir bildirimde bulunmamış olabilir ancak sigortacı fiilen öğrenmişse yani 

somut olarak riskin gerçekleştiğini sigortacı biliyorsa bunu bilmenin nasıl olacağı konusunda 

kanun koyucu bize herhangi bir şey söylememiştir. Tesadüfen öğrenebilir, araştırabilir, bir başka 

kişi bildirebilir, kaynağı önemli değil. Fiilen öğrenmişse artık indirim uygulaması sözkonusu 

olmayacaktır. Yani sen bana bildirmedin, ben de indirim yapıyorum diyemez çünkü biliyor 

kendisi. Peki bildiğini kim ispat edecek? Burada hiçbir düzenleme yok, ancak 1446. maddede 

sadece fiilen biliyorsa deniyor. Hatırlayacağız ki 1438. madde, bildiğini ispat yükünün açıkça 

sigorta ettirene yüklenmiş olduğunu, sigortacının olumsuzu yani bilmediğini ispat edemeyeceğini 

söylüyordu.  Dolayısıyla burada da yine o hükümden hareketle kanunkoyucunun yaklaşımının, 

amacının bu doğrultuda olabileceğini düşünüyoruz. Sigortacının rizikonun gerçekleştiğini, fiilen 

bildiğini ispat yükü sigorta ettirene ait olacaktır, diyebiliriz. Sigorta ettiren sigortacının fiilen 

bildiğini ispat ederse ikinci fıkra hükmünün uygulanmasına da bu şekilde engel olabilecektir.  

 H8D2  
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o H8D3
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3.3.2.3. Bilgi Verme ve Araştırma Yapılmasına İzin Verme Yükümlülüğü (1447) 

1447. maddede bilgi verme ve araştırma yapılmasına izin verme yükümlülüğü 

düzenlenmiştir. 

c) Bilgi verme ve araştırma yapılmasına izin verme yükümlülüğü 

MADDE 1447- (1) Sigorta ettiren, rizikonun gerçekleşmesinden sonra, sözleşme 

uyarınca veya sigortacının istemi üzerine, rizikonun veya tazminatın kapsamının 

belirlenmesinde gerekli ve sigorta ettirenden beklenebilecek olan her türlü bilgi 

ile belgeyi sigortacıya makul bir süre içinde sağlamak zorundadır. Ayrıca, sigorta 

ettiren, aldığı bilgi ve belgenin niteliğine göre, rizikonun gerçekleştiği veya diğer 

ilgili yerlerde sigortacının inceleme yapmasına izin vermekle ve kendisinden 

beklenen uygun önlemleri almakla yükümlüdür. 

(2) Bu yükümlülüğün ihlal edilmesi sebebiyle ödenecek tutar artarsa, kusurun 

ağırlığına göre tazminattan indirim yapılır. 

Rizikonun gerçekleşmesinden sonra gerekli olan yani sigortacının sigorta tazminatını 

ödeme borcunun muaccel olması bakımından risk bildirildiğinde sigortacının inceleme ve 

araştırma yapma hakkı vardır. Bu süre içinde sorunsuz ve kolay şekilde sigorta tazminatını 

ödemesi için gereken bütün bilgi ve belgeler, sigorta ettiren tarafından sigortacıya verilir. 

Evinizin odası yandı, sigortacı yangın mahallini incelemek için uzmanlarını gönderdiğinde, 

sigorta ettiren buna izin vermelidir. Rüzgârdan dolayı çatı zarar gördü. Fotoğraf çektiniz, 

meteorolojiden rapor aldınız. Eğer izin vermezse, sigorta ettirenin kusurlu ihlali yaptırıma 

bağlanmıştır. Kusurlu değilse, etkisi olmaz. Ayrıca sigortacının ödeyeceği tazminat miktarında 

artış meydana geliyorsa, tazminattan indirim yaptırımı uygulanır. T 

3.3.2.4. Zararı Önleme, Azaltma ve Sigortacının Rücu Haklarını Koruma 

Yükümlülüğü (1448) 

d) Zararı önleme, azaltma ve sigortacının rücu haklarını koruma yükümlülüğü 

MADDE 1448- (1) Sigorta ettiren, rizikonun gerçekleştiği veya gerçekleşme 

ihtimalinin yüksek olduğu durumlarda, zararın önlenmesi, azaltılması, artmasına 

engel olunması veya sigortacının üçüncü kişilere olan rücu haklarının 

korunabilmesi için, imkânlar ölçüsünde önlemler almakla yükümlüdür. Sigorta 

ettiren, sigortacının bu konudaki talimatlarına olabildiğince uymak zorundadır. 

Birden çok sigortacının varlığı ve bunların birbirlerine aykırı talimatlar vermeleri 

hâlinde, sigorta ettiren, bu talimatlardan zararın azaltılması ve rücu haklarının 

korunması bakımından en uygun olanını dikkate alır. 

(2) Bu yükümlülüğe aykırılık sigortacı aleyhine bir durum yaratmışsa, kusurun 

ağırlığına göre tazminattan indirim yapılır. 

(3) Sigortacı sigorta ettirenin birinci fıkra gereğince yaptığı makul giderleri, bunlar 

faydasız kalmış olsalar bile, sigorta tazminatından veya bedelinden ayrı olarak 
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tazmin etmekle yükümlüdür. Eksik sigortanın yapıldığı hâllerde 1462 nci madde 

hükmü kıyas yoluyla uygulanır. 

(4) Sigortacı, sigorta ettirenin istemi üzerine giderlerin karşılanması amacıyla 

gerekli tutarı avans olarak ödemek zorundadır. 

Sigorta ettirenin moral hazard olarak adlandırılan ahlaki riski vardır ve sigorta 

sözleşmeleri/güvencesi dolayısıyla vardır. Psikolojik bir durumdur. Bu ahlaki riskin de 

önlenmesine yönelik olarak sigorta ettirenlere kanunen zararı önleme/ azaltma ve sigortacının 

rücu haklarını koruma yükümlülüğü yüklenmiştir. Rücu hakkı sadece zarar sigortalarında ortaya 

çıkabilir çünkü orada halefiyet prensibi vardır. Sigortacı sigorta ettirenlerin zararını karşıladığı 

ölçüde sigorta ettirenin yerine geçer. Çünkü sigorta bir zenginleşme aracı olarak kullanılamaz. 

Sigorta ettiren, sigortacının bu konudaki talimatlarına uymak zorundadır. 

Yaptırım: Kusur dikkate alınmıştır. Sigortacı aleyhine bir durum yaratmış mı/imkanlar 

ölçüsündeki önleme olanaklarını kusurlu şekilde kullanmamış mı kullanmış mı! Eksik sigorta 

varsa, orada uygulanan orantı prensibi doğrultusunda masraflar ödenir. Koruma önlemi alma 

yükümlülüğü olarak da karşımıza çıkar. Önleme rağmen bu önlem sonuçsuz kalmışsa önlem için 

yapılan masraflar sigortacı tarafından karşılanır. Sigorta ettirenin zararı önleme açısından mali 

imkânı yoksa bunun sağlanması için sigortacıdan avans talep edebilir ve sigortacı bunu 

karşılamak durumundadır. 

3.3.2.5. Sözleşmede Öngörülen Yükümlülüklerin İhlali 

Sigorta hukuku açısından kanundaki borç ve yükümlülüklerin dışında bazı hususların 

sözleşmede düzenlenme olanağı vardır. Buna borç denmemektedir. Sigorta ettiren olmayan TTK 

madde 1412 kapsamında bir sözleşmenin tarafı olmayan kişiye borç yüklemesi söz konusu 

değildir. Üçüncü kişi aleyhine akit yapılamaz; bu nedenle yükümlülükler sözleşmesel 

düzenlemelerin kaynağını oluşturur. 

e) Sözleşmede öngörülen yükümlülüklerin ihlali 

MADDE 1449- (1) Sigortacıya karşı yerine getirilmesi gereken ve sözleşmeden 

doğan bir yükümlülüğün ihlali hâlinde, bu Kanunda ve diğer kanunlarda yer alan 

özel düzenlemeler hariç olmak üzere, sigortacının sözleşmeyi kısmen veya 

tamamen feshederek ifadan kurtulabileceğine ilişkin hükümler, ihlalde kusur 

bulunmaması hâlinde sonuç doğurmaz. 

(2) İhlal kusura dayandığı takdirde, durumun öğrenildiği tarihten itibaren bir ay 

içinde kullanılmayan fesih hakkı düşer; meğerki, Kanun farklı bir süre öngörmüş 

olsun. 

(3) Sigortacı ihlalin, rizikonun gerçekleşmesine ve sigortacının yerine getirmesi 

gereken edimin kapsamına etki etmediği durumlarda, sözleşmeyi feshedemez. 
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Bu hüküm yeni bir hükümdür. Bunun olmaması sözleşmesel yükümlülüklerin 

olamayacağı şeklinde anlaşılmamaktaydı. Sözleşmesel yükümlülüklerin olabileceği kabul edilse 

de buna ilişkin yaptırımlar ne olabilir konusunda tartışmalar vardı. Yeni düzenlemeyle 

tartışmalar ortadan kaldırılmıştır.
45

 

3.4. Sigorta Sözleşmesinin Sona Ermesi ile ilgili Hükümler (1413-1420) 

3.4.1. Zamanaşımı (1420)46 

TTK madde 1420. madde düzenlenmiştir.  

12. Zamanaşımı 

MADDE 1420- (1) Sigorta sözleşmesinden doğan bütün istemler, alacağın 

muaccel olduğu tarihten başlayarak iki yıl ve 1482 nci madde hükmü saklı 

kalmak üzere, sigorta tazminatına ve sigorta bedeline ilişkin istemler her hâlde 

rizikonun gerçekleştiği tarihten itibaren altı yıl geçmekle zamanaşımına uğrar. 

(2) Diğer kanunlardaki hükümler saklıdır. 

2 ve 6 yıllık zamanaşımı süreleri vardır. Bu 6 yıl, TTK’ya yeni girmiştir. Sigorta 

tazminatı ve sigorta bedeli için 6 yıllık zamanaşımı süresi tanınmıştır. Bu, sigorta ettirenler 

lehine getirilmiş bir hükümdür. Sorumluluk sigortalarına ilişkin 1482. madde saklı tutulmuştur.  

10. Zamanaşımı 

MADDE 1482- (1) Sigortacıya yöneltilecek tazminat istemleri, sigorta konusu 

olaydan itibaren on yılda zamanaşımına uğrar. 

Sorumluluk sigortaları açısından sigorta tazminat talepleri ile ilgili olarak daha uzun (10 

yıllık) zamanaşımı düzenlenmiştir. Çünkü sorumluluk sigortaları diğer mal sigortalarına nazaran 

daha öellikli ve spesifik risklere güvence sunan sigorta türüdür. Çünkü burada risk, tedrici olarak 

gerçekleşebilir. Örneğin, hekimin mesleki sorumluluk sigortasında tedrici risklerin hekimin ilaç 

yazmasından yıllar sonra çıkması mümkündür. Örneğin, fabrikadan kimyasal atıkların balıkları 

yıllar sonra öldürmesi ve benzeri mümkündür. Çernobil’in meydana getirdiği riskler, hala devam 

etmektedir. Yani bazı riskler, tedrici / kademeli karşımıza çıkar. Bunlar, zararın sonradan ortaya 

çıktığı risklerdir. Hatta hocaya göre 10 yıl bile azdır. Bazı risklerin sonuçları 20 yıl / 30 yıl sonra, 

tedrici olarak karşımıza çıkar. 
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4. ZARAR SİGORTALARI 

Sigorta kanununda sigorta türleri bakımından ikili bir sistematik vardır:zarar sigortaları 

ve can sigortaları. Eski TTK’da mal ve can sigortaları ayrımı vardı ama günümüzdeki 

uygulamada sigorta türleri açısından en uygun tasnifin zarar ve meblağ sigortaları biçiminde 

olması noktasına gelindi. Can-mal sigortaları ayrımında sorumluluk sigortası görmezden 

gelinmektedir. Zarar sigortaları malvarlığını, can sigortaları ise hayat varlığını güvence altına 

alır. 

Menfaat ilkesi söz konusudur. Zarar sigortalarında sigorta değeri söz konusudur. Bu 

sigortayla güvence altına alınan menfaatin değeridir. Bu menfaat, mal dolayısıyla menfaattir; mal 

değildir. Can sigortalarında bir değer biçme söz konusu olamaz, bu nedenle de mal sigortalarında 

bir sigorta menfaati söz konusudur. Fakat zarar sigortalarında bir sigorta bedeli bir sınır 

getirilerek belirlenebilmektedir. Menfaat ve bedel arasında bir ilişki söz konusudur. Sigorta 

bedeli sabittir. Kural olarak 100,000TL’lik bir ev var.ise 100,000TL sigorta bedeliyle sigorta 

sözleşmesi akdedilir; ancak bazen prim ödeme kabiliyeti yoktur ve bu nedenle 50,000TL 

üzerinden bir sözleşme yapılması mümkündür. Sigorta değeri değişken bir kavramdır. Sigorta 

bedelinin belirlenip sözleşmeye yazıldığı durumlarda eksik sigorta ya da aşkın sigorta ortaya 

çıkabilir. Halefiyet ilkesi söz konusudur. Sigorta sözleşmesi bir zenginleşme aracı olarak 

kullanılamaz. Zarar neyse o kadarı karşılanır. Çifte sigorta yasağı vardır. Yani kişi bir evi, 3 

sigorta şirketine sigortalatıp, zarar meydana geldiğinde üçünden ayrı ayrı para alamaz. Çünkü 

sigorta zenginleşme aracı değildir. Meblağ sigortalarında bu ilkeler söz konusu değildir. Bu 

sigortalar bir zenginleşme aracı olarak kullanılabilir. Can varlığı on sigorta şirketiyle güvence 

altına alınabilir. Hem sigorta bedeli alınabilir hem de üçüncü kişilere başvurma imkânı varsa bu 

kişilere de başvuru mümkündür. 

 H8D3
47

 

o H9D1 

TTK md. 1453 ve devamında zarar sigortaları ile mal sigortaları düzenlenmiştir. Bazı 

düzenlemelerin hem de tazminat ilkesinin bu başlıklar altında kanuna yansımış olduğunu 

görüyoruz. Geçen dersimizde zarar sigortalarında sigorta bedeli ve sigorta değeri kavramlarının 
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uygulandığını ve buna bazı hüküm ve sonuçlar bağlandığını göreceğiz demiştik. Sigorta 

değerinin hayat sigortalarında, can sigortalarında olmayan bir kavram olduğunu da hatırlayalım.  

4.1. Temel İlkeler ve Kavramlar 

4.1.1. Tazminat İlkesi (1459) 

 Tazminat ilkesi başlığı altında düzenlenen 1459. maddeye bakalım. 

III - Tazminat ilkesi 

1. Genel olarak 

MADDE 1459- (1) Sigortacı, sigortalının uğradığı zararı tazmin eder. 

 Zarar sigortalarının bir türünü oluşturan mal sigortaları ve sorumluluk sigortalarında 

riskin veya tehlikenin gerçekleşmesi sonucunda ortaya bir zarar çıkar ve bu zarar ne kadar ise o 

miktarın sigortacı tarafından sigorta tazminatı ödenmesi suretiyle karşılanması söz konusudur. 

4.1.2. Sigorta Değeri (1460) 

Sigorta değeri 1460. maddede tanımlanmıştır.  

2. Sigorta değeri 

MADDE 1460- (1) Sigorta değeri sigorta olunan menfaatin tam değeridir. 

 Artık biliyoruz ki, mal sigortalarıyla sınırlı olarak konuşursak, sigortanın adı ne kadar 

mal sigortası olsa da sigorta sözleşmesi ile koruma altınan mal  değil; mal dolayısıyla sahip 

olunan menfaattir. Bir mal dolayısıyla, örneğin bir araba dolayısıyla menfaati olan birden fazla 

kişi olabilir. İşte bu menfaat sahiplerinin, sigortayla menfaatin güvence altına alınması 

dolayısıyla teker teker, ayrı ayrı sigorta sözleşmesi akdedebilme olanakları vardır. Tek bir kişinin 

de aynı mal dolayısıyla birden fazla menfaatin olması da söz konusu olabilir; yangın ve hırsızlık 

sigortalarında olduğu gibi. İşte bu menfaatin tam değeri sigorta değeri olarak adlandırılmaktadır. 

Peki bu menfaatin değeri neye göre belirlenmektedir? Genellikle piyasa fiyatları, alım satım 

sonucunda edindiği değer, borsada işlem görüyorsa borsa değerleri geçerli değerlerdir. Örneğin, 

100,000TL’lik bir eviniz var, bu evin sigorta değeri 100,000TL’dir. 

4.1.3. Sigorta Bedeli (1461) 

Sigorta değeri ne kadar ise tam sigortalarda
48

 sigorta bedeli kural olarak aynı değerde 

olur. Sigorta bedeli kavramı her ne kadar can sigortalarına, meblağ sigortalarına özgü bir kavram 
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 Tam sigorta dışında eksik sigorta ve aşkın sigortalar da söz konusudur.  
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olsa da zarar sigortalarında da karşımıza çıkar. Sigorta bedeli, meblağ sigortalarında riziko 

gerçekleştiğinde sigortacının ödeyeceği bedeli belirlerken; zarar sigortalarında risk 

gerçekleştiğinde sigortacının ödeyeceği azami miktarı belirlemektedir. Sigorta değerinin tam 

sigortalarda sigorta bedeli ile aynı değerde olacağına ilişkin kural 1461. maddede düzenlenmiştir.  

3. Sigorta bedeli 

MADDE 1461- (1) Sigortacının sorumluluğu sigorta bedeli ile sınırlıdır. Sigorta 

bedeli, rizikonun gerçekleştiği andaki sigortalı menfaatin değerini aşsa bile, 

sigortacı uğranılan zarardan fazlasını ödemez. 

(2) Aynen tazmini öngören yeni değer sigortaları hakkında birinci fıkra hükmü 

uygulanmaz. 

 Aslında sigorta değeri değişkendir; hem sigorta ettirenin fiillerinin
49

 sonuçlarına göre 

hem de sigorta ettirenin hiç bir etkisi olmaksızın dışarıdan gelen etkilere
50

 göre değişiklik 

gösterebilir. Neticede, akdin kurulduğu sırada sigorta değeri ile sigorta bedeli eşitken sonrada 

sigorta değerinin değişmesi ile eşitlik bozulabilir. İşte 1461. madde sigorta değerinin daha sonra 

düşerek sigorta bedelinin yüksek kaldığı bir anda riskin gerçekleşmesi olasılığında sigorta bedeli 

menfaatten yüksek olsa bile sigortacının sadece uğranılan zararı karşılayacağını 

düzenlemektedir. Bu husus sigorta ile zenginleşme yasağının da bir sonucudur. 

Örneğin, Rojda’nın 100,000TL’lik evi vardı ve ev için bu değerden Özge Sigortacılık 

A.Ş.’ye  zarar sigortası yaptırıldı. Sonra Rojda’nın evinin önündeki yeşil alana Işıl tarafından 

çimento fabrikası yapıldı ve ev 40,000TL değer kaybetti. Rojda’nın evinin önünde bir patlama 

oldur ve ev yıkılırsa Rojda, Özge Sigortacılık A.Ş.’den ne kadar tazminat alabilecektir? 

Akdedilme tarihindeki sigorta değeri   :...................................... 

Akdedilme tarihindeki sigorta bedeli   :...................................... 

Rizikonun gerçekleştiği andaki sigorta değeri :...................................... 

Rizikonun gerçekleştiği andaki sigorta bedeli :...................................... 

Rojda’nın alacağı sigorta tazminatı   :...................................... 

Rojda sigorta bedelinin halen 100,000TL olmasına rağmen rizikonun gerçekleşmesi 

dolayısıyla 60,000TL’lik bir zarara uğramış olduğu için sigortacı Özge Sigortacılık A.Ş.’den 

sadece 60,000TL sigorta tazminatı alabilecektir. Zaten sigortanın türü de zarar sigortası. Geri 
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 Sigorta ettiren evine son teknoloji ısı ve ses yalıtımı yaptırdı, sigorta değeri artar. Sigorta ettiren evdeki parkeleri 

söktü camları kırdı, sigorta değeri azalır. 
50

 Aynı caddeye alışveriş merkezi açıldı, sigorta değeri artar. Evin bulunduğu bölgeye olan talep çok düştü, sigorta 

değeri düşer.  
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kalan 40,000TL’lik değer kaybının rizikonun gerçekleşmesi ile ger hangi bir ilgisi yoktur. Rojda 

beyan yükümlülüğünü yerine getirip bilgi verseydi belki daha az prim ödeme fırsatı olacaktı. 

 İkinci fıkrada aynen tazmini öngören yeni değer sigortaları hakkında 1. fıkranın 

uygulanmayacağı söylenir. Yeni değer sigortası kavramından bahsedilmektedir. Normalde 

sigorta sözleşmelerindeki menfaat değerindeki değişiklikler poliçeye yansıtılmış ve eklenmişse 

dikkate alınır. Ancak bunlar yapılmazsa, riskin gerçekleştiği andaki menfaat değerine göre 

hesaplama yapılır. Bu açıdan özellikle enflasyonist ülkelerde, bu değişiklikler süratli yapılır. 

Sigorta sözleşmelerinin bu değişikliklere uyum sağlaması için yeni değer sigortası 

akdedilmektedir. Bu uygulamada şu şekilde olmaktadır; bir aracınız var ve şuanda satsanız 

100,000TL’ye satacaksınız. Ancak aynı aracın sıfırını alsanız 150,000TL’ye alacaksınız. Bu 

durumda sigorta şirketiyle anlaşarak yeni değer sigortası yaptırabilir ve rizikonun gerçekleşmesi 

halinde 150,000TL alabilirsiniz. Yani bir nevi sigorta değerinin kaybını sigortacı açısından 

durdurmuş oluyorsunuz. Volkswagen’in kuru sabitledik’ sloganı gibi. Tabi ki, bu durumda ek 

primler ödenecektir. 

4.2. Mal Sigortaları (1453-1473) 

Yukarıda anlatılan temel ilkeler ve kavramlar kanunun sistematiğinde mal sigortaları 

ayrımının içinde anlatılmasına karşın derste zarar sigortalarının genel ilke ve kavramları olarak 

işlendiğinden notlarda mal sigortaları ve sorumluluk sigortaları ayrımının üstünde aktarılmasını 

uygun gördüm. Şimdi menfaat ilkesi
51

 ile mal sigortalarına başlayalım.  

4.2.1. Menfaat İlkesi (1453) 

1453. madde menfaat ilkesi ile bağlı olarak bazı düzenlemeler getirmiştir.  

A) Mal sigortaları 

I - Menfaat ve kapsam 

1. Genel olarak 

MADDE 1453- (1) Rizikonun gerçekleşmemesinde menfaati bulunanlar, bu 

menfaatlerini mal sigortası ile teminat altına alabilirler. 

(2) Rizikonun gerçekleşmesi sonucu doğan kazanç kaybı ile sigorta edilen malın 

ayıbından doğan hasarlar, aksine sözleşme yoksa, sigorta kapsamında değildir. 

Mal bağlamında kazancın, makul sınırı aşan kısmı sigorta edilemez. 

(3) Mal sigortası niteliğindeki grup sigortalarında; mal girmesi veya çıkması 

sebebiyle mal topluluğunda değişiklikler meydana gelmiş olsa bile, sözleşme 

bütün hükümleriyle geçerlidir.  
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 Tabiki menfaat ilkesi de genel bir ilke ama burada mal sigortaları için düzenlenen özel bir hüküm söz konusu. 
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(4) Mal topluluğu için yapılan mal sigortası, topluluğa dâhil münferit parçaları da 

kapsar. 

 Eski TTK’da 1269’da mal dolayısıyla menfaat sahiplerini somutlaştırmaya yönelik 

düzenlenmişti. Malik, kiracı, saklamakla yükümlü olan kişiler gibi  çeşitli örnekler verilmişti. 

Fakat yeni TTK’da bunun yerine 1453. maddenin 1. fıkrasında rizikonun gerçekleşmemesinde 

menfaatı bulunanlar yani risk gerçekleştiğinde bir zarara uğrayacaklar bu menfaatlerini mal 

sigortası ile güvence altına alabilirler denilmiştir.  

 İkinci fıkranın emredici bir hüküm olmadığı hemen anlaşılmaktadır. Yani, rizikonun 

gerçekleşmesi sonucu doğan kazanç kaybı ile sigorta edilen malın ayıbından doğan hasarlar da 

sigorta kapsamına alınabilecektir. Ancak, buna ilişkin sözleşmede herhangi bir düzenleme yoksa 

1453. madde dolayısıyla kapsam dışında olduğu anlaşılacaktır. Örnek vererek somutlaştırmak 

gerekirse, kazanç kaybı durumu daha çok ticari taksilerde karşımıza çıkar. Taksi şoföru, her gün 

yolcu taşıyor. Kaza yaptı ve 3 gün aracı kullanmadı. 3 gün trafiğe çıksaydı, 300TL kazanacaktı 

ama çıkmadığı için kazanamadı. Dolayısıyla, maddi zararın yanında kar kaybı da var. İkinci 

fıkradaki düzenlemeye göre kural olarak kar kayıpları sigorta kapsamında değildir. İşte bu 

yüzden özellikle bu ticari iş yapan kişiler sigorta sözleşmelerinin kapsamına kâr kayıplarını da 

eklemektedirler. Ancak, bunun da bir sınırı vardır. Kazancın makul sınırı aşan kısmı sigorta 

edilemez. Bu makul sınır da bilirkişilerce belirlenmektedir. Burada da zenginleşme yasağının 

etkilerini hissediyoruz.  

Üçüncü fıkrada, mal sigortası niteliğindeki grup sigortalarında mal girmesi veya çıkması 

sebebiyle mal topluluğunda değişiklikler olsa bile sözleşme bütün hükümleriyle geçerlidir, 

denilmektedir. Burada grup sigortası kavramı karşımıza çıkmaktadır. Sigorta sözleşmeleri 

bireysel
52

 (ferdi) olarak akdedilebileceği gibi grup sigorta sözleşmeleri de yapılabilir. Grup 

sigortası sözleşmeleri, sigorta ettirenler tarafından belirli özellikleri taşıyan ve bir grup oluşturan 

kişilerin tek bir sigorta sözleşmesiyle güvence altına alındığı durumda karşımıza çıkmaktadır. 

Örneğin, bankalar kredi kartı müşterileri için bu tür grup sigortası sözleşmesi akdedebilmektedir. 

Kredi kartı alan her müşteri doğal olarak bu grup sigortası güvencesinin kapsamına girer. 

Otopark işletmecileri aracını her koyan kişi bakımından ya da şirketler çalışanlarıyla ilgili olarak 

grup sigortası akdedilebilmektedir. Bu sözleşmelerde anlaşılacağı üzere, sigorta ettirenle sigortalı 
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 Bireysel sigorta sözleşmesi aracımla, evimle ilgili yapmış olduğum bireysel olarak gidip akdettiğim 

sözleşmelerdir. 
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farklı kişilerdir. Grup sigortalarına ilişkin olarak ilk kez yeni TTK’da hayat sigortaları 

bakımından bir düzenleme gelmiştir, 1496. madde. 

IX - Grup sigortaları 

MADDE 1496- (1) En az on kişiden oluşan, sigorta ettiren tarafından, belirli 

kıstaslara göre kimlerden oluştuğunun belirlenebilmesi imkânı bulunan bir gruba 

dâhil kişiler lehine, tek bir sözleşme ile sigorta yapılabilir. ... 

 Mal sigortaları açısından da özellikle malvarlığı sigortaları içinde değişiklik gösteren 

aktifler ve pasifler bulunması dolayısıyla grup sigortası uygulaması yapılabileceğini 1453. 

madde hükme bağlamıştır. 

 Son fıkra da gayet açık ve daha sonra hayat sigortaları bağlamında da tekrar 

değinilecekmiş.  

4.2.2. Başkası Lehine Sigorta (1454) 

Menfaat ilkesiyle bağlantılı olarak karşımıza çıkan bir başka husus üçüncü kişi lehine 

sözleşme kurumunun sigorta hukukundaki yansıması olan başkası lehine sigorta hususdur. 

Sigortalarda genellikle sigorta sözleşmesini akdeden kişi ile menfaat sigorta sözleşmesiyle 

güvence altına alınan kişi aynı kişidir; sigorta ettiren ile sigortalı aynı kişi olarak karşımıza çıkar. 

Ancak, mal sigortalarında mal dolayısıyla menfaati olan kişilerin farklı olmaları da göz önünde 

bulundurulduğunda bazen bir başkasının menfaatini de sigorta ettirmek söz konusu olabilir. Bu 

durumlarda artık sigorta ettiren ile sigortalının aynı kişi olması durumu bozulmaktadır. 1454. 

madde de bu mevzu düzenlenmiş.  

2. Başkası lehine sigorta 

MADDE 1454- (1) Sigorta ettiren, üçüncü bir kişinin menfaatini, onun adını 

belirterek veya belirtmeyerek, sigorta ettirebilir. Sigorta sözleşmesinden doğan 

haklar sigortalıya aittir. Sigortalı, aksine sözleşme yoksa, sigorta tazminatının 

ödenmesini sigortacıdan isteyebilir ve onu dava edebilir. 

(2) Üçüncü kişinin adının belirtildiği durumlarda, tereddüt hâlinde, sigorta 

ettirenin, üçüncü kişinin temsilcisi olarak değil, kendi adına fakat üçüncü kişi 

lehine hareket ettiği kabul edilir.  

(3) Sözleşmede, sigortanın kimin menfaati için yaptırıldığı açık da bırakılabilir. 

“Kimin olacaksa onun lehine” yapılan böyle bir sigortanın, üçüncü kişi lehine 

yaptırıldığı anlaşılırsa, ikinci fıkra hükmü uygulanır. 

Öncelikle hatırlayalım ki, sigortalının meblağ sigortalarında riziko şahsı olarak 

adlandırılması daha uygun olacaktır. Sigortalı menfaati sigorta ile güvence altına alınan kişidir. 

Meblağ sigortalarındaki riziko şahsı (ki kanunkoyucu bu kişiyi de sigortalı olarak adlandırmış) 

ise sadece hayatı üzerinde sigorta sözleşmesi yapılan ve riskin şahsında gerçekleşeceği kişidir. 
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Bu ayrımın faydası şudur; sigortalı sigortacıdan sigorta tazminatını talep etme hakkına sahipken 

riziko şahsı değildir.  

Anlalışdığı üzere, üçüncü bir kişinin menfaatini sigorta ettirebilir ifadesi bize başkası 

lehine sigortanın bir üçüncü kişi lehine sözleşme olduğunu göstermektedir. Yani, sigorta 

sözleşmesinin de üçüncü kişi lehine yapılması mümkün ve geçerli imiş. Örneğin, evinizi 

hırsızlığa karşı güvence altına almak için sigortalattınız ve evinizde çalışan bir de yardımcınız 

var. Burada hırsızlık sigortasının kapsamına evinizdeki bütün eşyalar gireceğinden siz 

yardımcınızın eşyaları için başkası lehine sigorta yaptırmış oldunuz. Bu noktada 1473/2. fıkraya 

bakmak gerekir.  

B) Sorumluluk sigortaları 

I - Genel hükümler 

1. Sözleşmenin konusu ve kapsamı 

MADDE 1473- ... 

(2) Sigorta, sigortalının işletmesi ile ilgili sorumluluğu için yaptırılmışsa, 

sözleşmede aksine hüküm yoksa bu sigorta, sigortalının temsilcisi ile işletmenin 

veya işletmenin bir kısmının yönetiminde, denetiminde ve işletmede çalıştırılan 

kişilerin sorumluluğunu da karşılar. Bu durumda sigorta bu kişilerin lehine 

yapılmış sayılır. 

 Örneğin bir hekimsiniz, muayene ederken yanınızda çalışan bir diş teknisyeni var ve siz 

gidip hekim olarak hukuki sorumluluğunuzu güvence altına alıyorsunuz. 1473/2 doğrultusunda 

sizin yaptırdığınız bu sigorta teknisyeni de kapsayacaktır. Dolayısıyla başkası lehine sigorta 

yaptırmış oldunuz. 

 Başkası lehine sigorta adını belirterek veya belirtmeyerek yapılabilir. Mesela, eşyalarınızı 

sigorta ettirirken şu eşyalar benim yanımda çalışan yardımcıma aittir, denilmesiyle isim 

belirterek  yapılabileceği gibi isim belirtmeden de yapılabilir. İsim belirtmeden yapılan sigorta 

kimin olacaksa onun lehine sigorta olarak adlandırılmaktadır. Buna verilebilecek en basit örnek 

de otopark işletenlerin yaptıracağı sigortadır.  

 Sigorta sözleşmesinden doğan haklar sigortalıya aittir. Sigorta sözleşmesinden doğan en 

önemli hak ..........................................
53

. Yani, sigortalı bu hakkı kullanacaktır. Meblağ 

sigortalarından ayrıldığı nokta bıudur, meblağ sigortalarında riziko gerçekleştiğinde sigortalının 

ya da mirasçılarının sigortacıdan herhangi bir talep hakkı yoktur. Sigortalı aksine sözleşme yoksa 
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sigorta tazminatının ödenmesini sigortacıdan isteyebilir ve hatta onu dava edebilir. Sigortalının 

başkası lehine sigortadaki konumu budur.  

 1485. maddede açıkça belirtildiği üzere 1454. madde sorumluluk sigortaları açısından da 

uygulanma alanı bulacaktır.  

III - Sorumluluk sigortalarına uygulanacak hükümler 

MADDE 1485- (1) Sorumluluk sigortalarına genel hükümlerle birlikte, 1454 

üncü ve 1458 inci maddeler, 1466 ncı maddenin birinci fıkrası ve 1471 inci 

madde de uygulanır. 

 1454’ün ikinci fıkrasında; üçüncü kişinin adının belirtildiği durumlarda, tereddüt 

hâlinde, sigorta ettirenin, üçüncü kişinin temsilcisi olarak değil, kendi adına fakat üçüncü kişi 

lehine hareket ettiği kabul edilir, denilmiştir. Bu bir yasal karine olarak getirilmiştir, zira başkası 

lehine sigorta kurumu ile temsil kurumu birbirine çok karışabilecek iki kurumdur.  

 Temsilde hatırlayacağımız üzere, bir kişinin kendisi adına ve hesabına temsilcisini 

göndererek sigorta sözleşmesi akdettirmesi durumu vardı ve sigorta ettiren sıfatı da temsil 

yetkisini veren kişiye ait oluyordu. Temsilci devreye girdiğinde de araya bir üçüncü kişi girmesi 

dolayısıyla karışıklıklar olabilir. Bu noktada şunu belirtmek gerekir ki, başkası lehine sigortada 

mutlaka sigorta ettiren ve sigortalı farklı kişiler olarak karşımıza çıkmaktadır. Dolayısıyla temsil 

ile 1454’ü ayırt etmeye yarayan husus sigorta ettiren ve sigortalının aynı kişi olup olmadığıdır.  

 H9D1 

o H9D2
54

 

4.2.3. Müşterek Menfaatlerin Sigortası (1455) 

3. Müşterek menfaatlerin sigortası 

MADDE 1455- (1) Bir malın veya o mala ilişkin bir hakkın yalnız bir kısmında 

menfaat sahibi olan kişi, kendisine ait kısımdan fazlasını da sigorta ettirmişse, 

sigortanın bu fazlaya ilişkin kısmı, sigorta ettirenle aynı menfaati olanlar lehine 

yapılmış sayılır. 

Menfaate tek bir kişi sahip olabileceği gibi aynı menfaate birden fazla kişinin sahip 

olması da mümkündür. Mülkiyet hakkında bu kendisini gösterir. Bir eve ya da bir arsaya bir 

fabrikaya tek kişi malik olabileceği gibi toplu mülkiyet de söz konusu olabilir. Bu durumda 

mülkiyet dolayısıyla menfaat sahiplerinin birden fazla kişi olması söz konusu olacaktır. Bu 

durumda müşterek menfaat güvence altına alınacaktır. 
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 H9D2 dersinin notları yaşanan altyapı sorunları nedeniyle Işıl Kurnaz’ın tuttuğu notlardan tamamlanmıştır. 
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Örnek: 100,000TL’lik bir ev olsun. Bu ev müşterek mülkiyet biçiminde iki kişiye ait 

olsun. Müşterek mülkiyet gereğince 50,000TL A’ya 50,000TL B’ye ait. Bir sigorta sözleşmesi 

akdedilecek olsun. A, 50,000TL’lik bir sözleşme akdedilecektir; ancak evin tamamı için fazlaya 

ilişkin kısım diğer kişi (B) lehine yapılmış sayılacaktır. 50,000TL’lik menfaat varken 

60,000TL’lik sözleşme akdedilirse 10,000TL’lik kısım aşkın sigorta nedeniyle geçersiz 

sayılmalıdır; ancak bu madde aşkına sigorta sözleşmesine nazaran daha özel niteliktedir ve 

10,000TL’lik kısım diğer kişi lehine yapılmış sayılır. 

4.2.4. Menfaat Üzerinde Sınırlamalar (1456-1457) 

Mal üzerinde ipotek, rehin tesis edilmiş olabilir ya da haciz takibi yapılmış olabilir. 

4.2.4.1. Sınırlı Ayni Hak (1456) 

4. Menfaat üzerinde sınırlamalar 

a) Sınırlı ayni hak 

MADDE 1456- (1) Sınırlı ayni hak ile takyit edilmiş bir mal üzerindeki, malike 

ait menfaat sigortalandığı takdirde, kanunda aksi öngörülmemişse, sınırlı ayni 

hak sahibinin hakkı sigorta tazminatı üzerinde de devam eder. 

... 

 X bankasından bir konut kredisi alınıyor ve bu konut kredisi verme karşılığında banka 

satın alınacak ev üzerine ipotek tesis ediyor. Bu sınırlı ayni haktır. Eğer kredi taksitleri tam ve 

zamanında ödenmezse banka ipotek alan olarak evin satılmasını ve alacağını tahsili ister. Bunun 

için evin değerini muhafaza eder biçimde bulunması gerekir. Malik evini yangın riskine karşı 

sigortayla sigortalattığı durumlarda ve evinde çıkan yangın dolayısıyla evin tamamının yandığı 

durumlarda bankanın ipotek alacaklısı olarak yapabileceği bir şey yoktur. İpoteği paraya çevirme 

olanağı yoktur. Bu durumda TTK m.1456/1 gereğince sınırlı ayni hak sahiplerinin mal 

üzerindeki hakları bu örnekte sigorta tazminatı üzerinde devam eder. Yani sigorta tazminatı, malı 

ikame etmektedir, malın yerine geçmektedir. 

 (2) Sigortacıya, mal üzerinde sınırlı ayni hak bulunduğu bildirildiği takdirde, 

ayni hak sahiplerinin izni bulunmadıkça, sigortacı sigorta tazminatını sigortalıya 

ödeyemez. Ayni hakkın sicille alenileştiği veya sigortacının bunu bildiği 

durumlarda bildirime gerek yoktur. Sigortalı menfaate konu malın tamiri veya 

eski hâline getirilmesi amacıyla ve teminat gösterilmesi şartıyla, tazminat 

sigortalıya ödenebilir. 

 TMK’da paralel düzenleme vardı ve bu TTK’ya yansıtılmıştır. Sigortacılar ev ipotekli 

bilgisi verildiğinde ipotek alanının rızasını almaksızın sigorta tazminatını sigorta ettirene 

ödemez. Bankalar sigorta sözleşmesine dain ve mürtehin sıfatıyla dâhil olmaktadır. 
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Aleni siciller bakımından sicilin olumlu etkisi ticaret siciline kaydı gerekli olup da 

kaydedilmiş hususu ben bilmiyordum biçimindeki iddia dinlenmez; çünkü ticaret sicili alenidir, 

sicile kayıtla bu hususun bilindiği ya da bilinmesi gerektiği kabul edilir. Taşıt sicilleri ya da 

ticaret sicili açısından bakıldığında aleni sicillerde ayrıca bir bildirim gerekmez. 

Sigortalı menfaate konu malın tamiri veya eski hâline getirilmesi amacıyla ve teminat 

gösterilmesi şartıyla, tazminat sigortalıya ödenebilir. Sigortacıdan tazminatı alıp evini tamir 

etmesi mümkündür. 

 (3) İkinci fıkra hükmüne aykırı hareket eden sigortacı, sınırlı ayni hak sahipleri 

ödemeye sonradan yazılı onay verdikleri takdirde, bunlara karşı sorumluluktan 

kurtulur. 

 Sigorta şirketlerinin mutlaka sigorta tazminatını eğer sigorta ettirenlere ödeyeceklerse 

sınırlı ayni hak sahiplerinin onaylarının olup olmadığına dikkat etmesi gerekir. Onay almadan 

yapacağı bir ödeme sigorta şirketlerini ayni hak sahiplerine karşı sorumlu hale getirir. Sonradan 

onayla sorumluluktan kurtulabilir. 

 (4) Sigortacı, sigorta ettirenin prim ödeme borcunda temerrüde düştüğünü ve 

prim farkı istemi dolayısıyla sigorta ettirene ihtarda bulunduğunu, ayni hakkını 

kendisine bildirmiş olan ve kendisi tarafından bilinen ayni hak sahiplerine de 

bildirir. 

 Prim borcunun ödenmemesi durumunda bunun dava yoluyla, takip yoluyla talep edilmesi 

mümkündür. Sınırlı hak sahipleri de bu çerçevede bilgilendirilmelidir. Sigortacının hem sigorta 

ettireni hem de varsa sınırlı ayni hak sahiplerini de bilgilendirmesi gerekir. 

 (5) Sigorta ettiren veya sigortacı tarafından sözleşme feshedildiğinde veya 

sözleşmeden cayıldığında; sigortacı, fesih veya cayma bildirimi kendisi 

tarafından yapılmışsa, söz konusu bildirim tarihinden, diğer hâllerde sözleşmenin 

sona ermesinden itibaren, onbeş gün içinde, durumu sınırlı ayni hak sahiplerine 

bildirir. Sigorta sözleşmesi, ayni hak sahipleri yönünden sözleşmenin sona 

ermesinden itibaren onbeş gün süre ile geçerli olur. Durumu öğrenen ayni hak 

sahibi, bu onbeş gün içinde sözleşmeye devam edeceğini sigortacıya bildirmediği 

takdirde, sigorta sözleşmesi, ayni hak sahibi için de geçersiz hâle gelir. Ayni hak 

sahibi sözleşmeye devam etmek isterse, sigortacı haklı bir neden olmadığı sürece 

bu istemi reddedemez.  

 Sınırlı ayni hak sahiplerinin korunmasına ilişkin eski TTK’da herhangi bir düzenleme 

yoktu. Getirilen bu madde ile uygulamada sorun yaratan hususların kanun koyucu tarafından 

doldurulması söz konusu olmuştur. Bankanın ipotek alacaklısı olarak evin sağlam ve tam 

değeriyle korunmasında menfaati vardır; çünkü kredi borcu ödenmediğinde o evin satışı suretiyle 
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kredi alacağını tahsil etmesi söz konusu olacaktır. Bu nedenle ipotek alacaklısı sıfatıyla 

menfaatini güvence altına aldırması da söz konusu olabilir. Aldırmadığı durumlarda sadece 

malik, evi dolayısıyla bir sigorta sözleşmesi akdetmişse ve bu sözleşme çeşitli nedenlerle sona 

erecek olursa sigorta tazminatı evin yerine geçeceği için ipotek alacaklısının sigortalı bir mal 

dolayısıyla kredi vermesi daha kolaydır. Sigortalı mala ilişkin olarak kredi daha kolay verilir. 

Mala bir şey gelse sigorta tazminatı onun yerine geçer, hiçbir zaman güvencesiz kalmaz. Mevcut 

sigorta sözleşmesinin sona ermesinin sınırlı ayni hak sahiplerine bildirilmesi gerekir ve bu kişiler 

primi ödemek suretiyle sigorta ettiren olarak devreye girip o sigorta sözleşmesine devam etme 

olanakları vardır. Sigortacının haklı neden olmaksızın bunu reddetme hakkı yoktur. Haklı neden 

görecelidir. İpotek alacaklısının prim ödeme gücünün yetersiz olması bir nedendir. 

 (6) Sigortacı, istem üzerine, sınırlı ayni hak sahibi olduğunu bildiren kişiye 

sigorta koruması ile sigorta bedelinin miktarı hakkında bilgi verir. 

 Bu ayrıca belirtilmelidir; çünkü sigorta sözleşmesinin tarafı olmayan dain ve 

mürtehinlere ayrıca bilgi verilmesi gerekir. 

 (7) Hak sahipliğini sigortacıya bildiren sınırlı ayni hak sahibi hakkında da 1416 

ncı madde uygulanır. 

(8) Bu madde hükümleri sigorta ettiren lehine kurulmuş sınırlı ayni haklar için 

uygulanmaz. 

 Bu noktada 1416. maddeye de bakmakta yarar vardır.  

9. Tebliğler ve bildirimler 

MADDE 1416- (1) Sigorta ettiren tarafından yapılacak tebliğler ve bildirimler 

sigortacıya veya sözleşmeyi yapan ya da yapılmasına aracılık eden acenteye; 

sigortacı tarafından yapılan tebliğler ve bildirimler ise, sigorta ettirenin veya 

gerektiğinde sigortalının ya da lehtarın sigortacıya bildirilmiş son adreslerine 

yapılır. 

 H9D2
55

 

 H9D3 

4.2.4.2. Haciz (1457) 

1457. madde haciz başlığını taşımaktadır. Elbetteki sigorta ile güvence altına alınan mal 

hacizli veya sonradan üzerine haciz konmuş olabilir. Burada alacaklı kişinin haczi paraya 

çevirmek suretiyle alacağını tahsil edebilme imkanı söz konusudur. Bu durumda acaba sigortalı 

                                                 
55

 H9D2 dersinin notları yaşanan altyapı sorunları nedeniyle Işıl Kurnaz’ın tuttuğu notlardan tamamlanmıştır. 
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bir mala haciz koyduran için acaba herhangi bir etki olacak mıdır? İşte 1457. madde bunu 

düzenlemektedir. 

b) Haciz 

MADDE 1457- (1) Sigortalı mal haczedilirse, sigortacı, zamanında 

bilgilendirilmek şartıyla, sigorta tazminatını icra müdürlüğüne ödeyerek 

borcundan kurtulur. Bir malın haczinde, icra memuru, borçludan söz konusu 

malların sigortalı olup olmadığını, sigortalı ise, hangi sigortacı tarafından sigorta 

edildiğini sorar; haczedilen malın sigortalı olduğunu öğrendikten sonra, sigorta 

tazminatının diğer bir bildirime kadar ancak icra müdürlüğüne ödenilmesiyle 

borçtan kurtulacağını sigortacıya ihtar eder. 

  Tıpkı sınırlı ayni hak sahiplerinindeki gibi haciz koyanın da sigorta tazminatı üzerinde 

talep hakkı olduğunu görüyoruz. Artık sigortacı ödemeyi sigorta ettirene değil icra dairesine 

yapacaktır. Bunun için de sigortacının öğrenilip mutlaka bu durumun bildirilmesi gerekir. 

 İkinci fıkra da anlaşılır bir düzenleme. 

4.2.5. Geçmişe Etkili Sigorta (1458) 

Kural sigortanın geleceğe etkili olmasıdır. Ancak, belirli şartlar dahilinde geçmişe etkili 

sigorta da yapılabilmektedir. Ancak, mevcut gerçekleşmiş veya gerçekleşmesi imkansızlaşmış 

bir riskin sigortayla güvence altına alınabilmesi mümkün değildir. 1458. maddede geçmişe etkili 

sigorta tanımı verilmiştir.  

II - Geçmişe etkili sigorta 

MADDE 1458- (1) Sigorta, sigorta koruması sözleşmenin yapılmasından önceki 

bir tarihten itibaren sağlanacak şekilde yapılabilir. Ancak, rizikonun gerçekleştiği 

veya gerçekleşme ihtimalinin ortadan kalkmış olduğu, sözleşmenin yapılması 

sırasında, sigortacı ile sigorta ettiren ve sigortadan haberi olmak şartıyla, sigortalı 

tarafından biliniyorsa sözleşme geçersizdir. Rizikonun gerçekleştiği veya 

gerçekleşme ihtimalinin ortadan kalktığının sigorta ettiren veya sigortalı 

tarafından bilinip sigortacı tarafından bilinmediği durumlarda, sigortacı sözleşme 

ile bağlı olmamakla birlikte, ödenmesi gereken primin tamamına hak kazanır. 

Tanım şu şekilde; sigorta, sigorta koruması (sigortacının riski taşıma yükümlülüğü, 

tazminat sorumluluğu) sözleşmenin yapılmasından önceki bir tarihten itibaren sağlanacak 

şekilde yapılabilir. Siz bugün bir sigorta sözleşmesi aktedebilirsiniz. Ama sigortanın koruma 

süresini daha eskiden mesela bir hafta öncesinden, 2 hafta öncesiden ihtiyaca göre 1 ay 

öncesinden başlatma olanağının olduğu belirtilmiştir. Tabi ki, prim de ona göe hesap edilecektir. 

Buna bir engel yok ancak; rizikonun gerçekleştiği veya gerçekleşme ihtimalinin ortadan kalkmış 

olduğu sözleşmenin yapıldığı sırada sigortacı ile sigorta ettiren ve sigortadan haberi olmak 

koşuluyla sigortalı tarafından biliniyorsa sözleşme geçersizdir. Bu yöndeki bir düzenleme bizi 
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şaşırtıyor mu? Tabi ki hayır. Gerçekleşmiş veya gerçekleşme olasılığı kalmamış risklerin 

güvence altına alınması mümkün değildir. Her iki taraf bunu biliyorsa ve buna rağmen bir sigorta 

sözleşmesi akdedilmişse, kanunkoyucunun bunun için öngördüğü yaptırım geçersizliktir.  

Rizikonun gerçekleştiğini her zaman iki taraf biliyor olmayabilir. Bu her zaman 

karşımıza böyle çıkmayabilir. Örneğin, sigorta ettiren biliyordur ancak; sigortacının riskin 

gerçekleştiğinden veya gerçekleşme olasılığının kalmadığından haberdar olmama olasılığı da 

vardır ki bu olasılık çok daha sıkılıkla karşılaşılan bir olasılıktır. Çünkü, sigorta ettirenlerde 

riskle karşı karşıya kaldığında sigorta güvencesi yoksa, bir panik ile geçmişe yönelik bir sigorta 

sözleşmesi yapımı ve güvence altına alma, zararını karşılatma düşüncesi oluşabilir. Bunun önüne 

geçmek için kullanılamaz sigorta. Rizikonun gerçekleştiği veya gerçekleşme ihtimalinin ortadan 

kalktığı sigorta ettiren veya sigortalı tarafından bilinip sigortacı tarafından bilinmesiği 

durumlarda, sigortacı sözleşme ile bağlı olmamakla birlikte ödenmesi gereken primin tamamına 

hak kazanır.Sigortacı kararlaştırılan primin tamamını alacak ama sigorta tazminatı ödemesi gibi 

bir durum veya diğer bir takım yükümlülükleri olmayacaktır. Sigortacı sözleşme İle bağlı 

olmamaktadır, yani sigorta sözleşmesi adeta sigortacı açısından geçersiz, prim ödemeyle sınırlı 

olarak da sigorta ettiren açısından geçerli olacaktır. Neticede, sigortacı herhangi bir yükümlülük 

altına girmeksizin sözleşme ile bağlı değildir diyor kanunkoyucu. Ancak, sigorta ettiren, 

kararlaştırılan primi ödemekle yükümlüdür. Bu da caydırıcı bir tazminat görüntüsündedir. 

Sigorta ettirenlere durumu bile bile sigorta sözleşmesi yapmayın diyor. Neden sigorta ettienler 

böyle bir sigorta sözleşmesi aktedmek isteyebilirler? Zenginleşme aracı olarak oluyor. 

Düzenlemenin aksine sigorta ettirenleri, bırakın zararın karşılanmasını, üstüne para ödemek 

durumunda bırakıyor kanundaki düzenleme.  

4.2.6. Eksik Sigorta (1462) 

Tazminat ilkesini daha önce görmüştük. Bu bağlamda da mal sigortalarında sigortacının 

zararı karşıladığını, sigorta değerinin sigortayla güvence altına alınan menfaatin tam değeri 

olduğunu ama aynı zamanda taraflar arasında kararlaştırılmak surtiyle sigorta değerinin 

belirlenebildiğini ve bu değerin sigortacı tarafından ödenecek tazminatın azami üst sınırını 

belirleme fonksyonu olduğunu ve bunların TTK 1459-1461 arasında düzenlendiğini görmüş idik. 

Kural, mal sigortaları bakımından bu maddelerde düzenlenmiş olan sigorta değeri ile sigorta 

bedelinin eşitliği ilkesidir.Yani sizin 100,000TL değerindeki evinizi 100,000TL üzerinden 
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sigortalattığınızda sigorta değeri=sigorta bedeli olur. Evinizin tamamı yandığında, 100,000TL’lik 

eviniz ve 100,000TL’lik sigortanız vardı, sigortacı zararı karşılar. 1459 ve 1461 gerçekleşiyor, 

azami sigorta bedeli sınırı görülüyor, ve 100,000TL ödenecek.  

Ancak, biz biliyoruz ki sigorta değeri değişken olabilmektedir. Bu değişkenlik sigorta 

ettirenin fiili, davranışı etkisi ile yani iradi olabileceği gibi tamamen sigorta ettirenin iradesi 

dışında da sigorta değerinde değişiklikler de söz konusu olabilir. Sigorta bedeli ise sigorta 

sözleşmesine yazılmış olan bir meblağ, bir miktar olduğu için sabit kalıyor. Bu değişiklikler 

sonunda evimizin değeri artabilir 100,000TL değeri 200,000TL olabilir. Öte yandan, evimizin 

değeri düşebilir 100,000TL’lik değer 50,000TL olabilir. Bu durumda artık sigorta bedeli ile 

sigorta değeri arasındaki eşitlik ne olmaktadır? Haliyle bozulmaktadır. İşte bu bozulan eşitliği 

kanunkoyucu getirdiği düzenlemelerle 1462 ve 1463. maddelerle tekrar yeniden kurmaya 

çalışmaktadır. Neden böyle bir düzenleme yapılmış? Çünkü mal sigortalarına hakim olan ilke 

zarar ne kadarsa o zararın karşılanmasıdır: sigorta değeri=sigorta bedeli. Şayet sigorta değeri 

yükselir ve sigorta bedeli altta kalır ise, eksik sigorta vardır. Sigorta değeri sigorta bedelinden 

düşük olur ise aşkın sigorta karşımıza çıkıyor. Eksik sigorta 1462.  maddede düzenlenmiş.  

4. Hükümleri 

a) Eksik sigorta 

MADDE 1462- (1) Sigorta bedeli, sigorta değerinden az olduğu takdirde, sigorta 

edilmiş menfaatin bir kısmının zarara uğraması hâlinde sigortacı, aksine 

sözleşme yoksa, sigorta bedelinin sigorta değerine olan oranına göre tazminat 

öder. 

En başta, 1462. maddede orantı prensibi benimsenmiştir; sigorta bedelinin sigorta 

değerine oranı. 1462. maddenin uygulanma şartı veya şartlarına bakalım: 

I. Sigorta bedeli sigorta değerinden düşük olması:  

Bu durum ne zaman söz konusu olacak? Akdin kurulduğu anda mı, yoksa 

riskin gerçekleştiği anda mı? Bu maddeyi okuduğumuz zaman kanunkoyucunun iki 

olasılık arasında herhangi bir ayrım yapmadığını görüyoruz.  

Akdin kurulduğu ana örnek olarak mesela, sigorta ettirenin 200,000TL’lik evi 

vardır. Sigortacı der ki, yıllık 5,000TL ile sizi güvence altına alabiliriz. Bu meblağ 

sigorta ettirene çok fazla gelebilir; ödeme kabiliyeti veya isteği olmayabilir. Ancak evi 

de tamamen güvencesiz kalsın istemiyor, 2,500TL ödeyeyim diyor. Beni 100,000TL 

sigorta bedeliyle sigortalatın. Olabilir mi? Olabilir! Bu bir eksik sigorta örneğidir. 
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Akdin kurulduğu anda olmayan fakat riskin gerçekleştiği ana kadar sigorta 

değerinin bedeli aşmasına örnek olarak; 100,000TL’lik bir eviniz vardı ve 100,000TL 

üzerinden tam bir güvence satın aldınız. Fakat, daha sonra evinizin değeri zaman 

içerisinde 200,000TL’ye çıktı. Riskin gerçekleştiği an değerin bedeli aşmış olup 

olmadığını tespitte dikkate alınır. Eşitse zaten hiçbir problem yok, ama bedel düşük 

kalmış veya değer yüksek kalmışsa artık buradaki eksik sigorta söz konusu olacak ve 

dolayısıya 1462. maddenin uygulanması söz konusu olacaktır. İlk koşulu budur. Yani 

ilk koşul eksik sigorta olmalı diyebiliriz. 

II. Malın kısmen zarar görmüş olması: 

Neden bu koşul aranmaktadır? Tamamen hasara uğradığında veya tam hasar 

meydana geldiğinde herhangi bir sorunla karşı karşıya kalmanız söz konusu olabilir 

mi? Hayır. Neden? Çünkü sigortacı tam hasar olduğu için sigorta bedelinin hepsini 

ödeyecektir. Dolayısıyla 1462. maddedeki bedel ile değer arasındaki orantı prensibinin 

uygulanmasına gerek olmayacaktır. 1461. madde gereğince sigortacının ödeyeceği 

azami tazminata rücu edilir. Sigorta ettiren 100,000TL’sini alır ve gider. Fazlasını 

değil. Aslında bedel değerden düşükse, kısmi zarar durumunda sigortacı acaba zararın 

tamamını karşılar mı yoksa karşılamaz mı sorusuna cevap vermek için yapılmıştır bu 

düzenleme. Bu noktada kanunkoyucu diyor ki, sigortacı bedel/değer oranına göre 

kısmi zararı karşılasın. Örneğin 100,000TL’lik zarar meydana geldiğini düşünelim. 

1462. madde gereğince orantı kuralını uygulayacağız. Sigorta bedeli örneğimizde 

100,000TL; sigorta değeri 200,000TL; zarar 100,000TL. Dolayısıyla zarar bedelin 

değere oranı yani ½ oranında karşılanacaktır. ½*100,000=50,000TL sigorta ettirenin 

alabileceği tazminat miktarıdır. Zaten sigorta ettiren primleri de ½ oranında ödemiş 

olduğu için onun karşısında sigortacıya zararın yarısını tazmin etme imkanı veriliyor.  

Yani ikinci koşul da eksik sigortada kısmi zarar meydana gelmeli diyelim. 

1462. madde sigortacının giderleri ödeme yükümlülüğüne ilişkin 1426. maddede 

uygulama alanı bulan, atıf yapılan bir düzenlemedir. Yani eksik sigorta varsa: 

 Kısmi zarar halinde sigorta tazminatı orantılı olarak yani zarar bedel/değer 

oranında hesaplanarak ödenecektir.  

 Sigortacının masraflarında (giderlerinde) de yine orantı prensibi göz önüne 

alınacaktır.  
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4.2.7. Aşkın Sigorta (1463) 

Sigorta değeri ile sigorta bedeli arasındaki eşitliği bozan bir diğer düzenleme aşkı sigorta 

meselesinde karşımıza çıkıyor. TTK madde 1463 aşkın sigortayı düzenlemiş.  

b) Aşkın sigorta 

MADDE 1463- (1) Sigorta bedeli sigorta olunan menfaatin değerinin üstünde 

ise, aşan kısım geçersizdir. Bu sebeple, sigorta bedeli ile sigorta priminin onu 

karşılayan kısmı indirilir ve tahsil edilmiş fazla prim geri verilir. 

(2) Sigorta ettirenin, mali çıkar sağlamak amacıyla kötüniyetle yaptığı aşkın 

sigorta sözleşmesi geçersizdir. Sözleşme yapılırken geçersizliği bilmeyen 

sigortacı, durumu öğrendiği sigorta döneminin sonuna kadar prime hak kazanır. 

Sigorta bedelinin sigorta değerinin üzerinde olması halinde aşkın sigorta söz konusu olur. 

İradi yapabilirsiniz, bilerek , isteyerek.  Sigortacıya gidip 50,000TL’lik evinizi 100,000TL 

üzerinden güvence altına aldırmak isteyebilirsiniz. Neden? Çünkü evinizi değiştirmek 

isteyebilirsiniz, daha iyi bir ev hayaliniz vardır. Alacağınız tazminatla bunu yapabilirsiniz. 

Veyahutta tamamen irade dışı olabilir. Mesela, 100,000TL üzerinden sigorta yaptınız ama 

ilerleyen zamanlarda evin değeri 50,000TL kaldı ve aşkın sigorta ortaya çıktı. Bu durumda acaba 

hangi hüküm ve sonuçlar söz konusu olacaktır? 100,000TL’lik bir bedel var ama 50,000TL’lik 

bir ürün var. 1463. maddedeki düzenlemeyi okuduğumuz zaman kanunkoyucunun iradi olan ve 

olmayanı birbirinden ayırarak farklı yaptırımları düzenlediğini görüyoruz. 1463. maddeye göre 

örneğimizde sigorta ettirenin 100,000TL alma olasılığı var mı? İster iradi olsun ister irade dışı, 

100,000TL alma ihtimali yoktur. Burada da zenginleşme yasağı söz konusu ve tazminat ilkesi 

önemsenmiş; zararı neyse ancak onu öder, fazlasını ödemez. Zira madde aşan kısmın geçersiz 

olduğunu düzenliyor.  

Sigorta sözleşmesi 100,000TL üzerinden akdedilmiş ve primler ödenmiş ama risk 

gerçekleşince bir bakılıyor malın değeri 50,000TL. Peki fazla ödediğiniz primler ne olacak? 

Kanunkoyucu diyor ki, bu sebeple, sigorta bedeli ile sigorta priminin onu karşılayan kısmı 

indirilir ve tahsil edilmiş fazla prim geri verilir. Yani 50,000TL/100,000TL oranında prim 

indirilecek ve tahsil edilmiş fazla prim geri verilir. Neticede, sigorta ettirenin en azından prim 

ödeme yükümlülüğü açısından herhangi bir zarara uğramasının önüne geçilmiştir. 

Peki, sigorta ettiren bilerek isteyereek kötüniyetle zenginleşme düşüncesiyle böyle bir 

aşkın sigorta yaparsa ne olacak? Çünkü demiştik ki, sigortsa sözleşmesi aşırı derecede iyiniyete 

dayanmaktadır. Karşı taraf gelir ve benim evim 100,000TL der ve 100,000TL üzerinden sigorta 
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yaptırmak ister. Şayet, sigorta ettirenin mali çıkar sağlamak amacıyla, zenginleşme niyetiyle, 

kötüniyetle yaptığı aşkın sigorta varsa bu geçersizdir. Sözleşme yapılırken geçersizliği bilmeyen 

sigortacı durumu öğrendiği sigorta döneminin sonuna kadar prime hak kazanır. Kötüniyetli, 

bilerek istenerek yapıldığı hallerde ise kanunkoyucunun öngördüğü yaptırım artık aşan kısmın 

geçersiz ve geri kalan kısmın ayakta tutulması geçerliliği değil bu sözleşmenin tamamen geçersiz 

olmamasıdır. Bunu ispat edecek taraf sigortacıdır. Bir de o döneme ilişkin primlerin sigorta 

ettirenden tahsil edilmesi söz konusudur. Yani sigorta ettirenler heyecanla zenginleşmeyi 

beklerken, bir de üzerine ödemediği primleri ödemek zorunda kalırlar. Dolayısıyla, fakirleşmeyle 

karşı karşıya kalabileceklerdir.  

Neydi sigorta dönemi? Kural olarak prim hesaplamasının yapıldığı 1 yıllık zamana 

karşılık gelen süreydi. Örneğin, 5 yıllık sigorta sözleşmesi yaptınız. 5 yılın primini de almıyor 

ancak  sözleşmenin geçersiz kılınmasıyla beraber 1 yıllık ödeme yapmak zorunda bırakılıyor. 

Biraz fakirleştiriliyor ama çok da fakirleştirilmiyor. Çünkü sigorta hukuku biraz denge 

meselesidir. Sigorta ettirenin menfaati bir tarafta, sigortacının menfaati bir tarafta. Sigorta 

ettirenin güçsüz ve sigorta şirketlerinin güçlü olduğunu hissediyorsunuz bu hükümden. Bazen 

sigortacıları bazen sigorta ettirenleri koruyor. Ayrıca sigorta şirketlerinin kendi lehine hükümler 

koydurmak amacıyla inanılmaz baskıları vardır.   

4.2.8. Takseli Sigorta (1464) 

1464. madde ise enteresan bir durumu düzenliyor: takseli sigorta, bir başka adı takdir 

edilmiş değerli sşgorta. Sigorta ettiren beyanda bulunarak ve sigortacı ile anlaşarak belli bir 

değer takdir edip bir sigorta sözleşmesi hazırlayabilirler. Taraflarca belirlenmiş değer yazılır. 

Tabii ki, daha sonradan taraflar kendileri bunun üzerinde konuşarak olası değişiklikleri 

uydurmak adına değişiklikler yaparak ekler yaparak zeyilnameler yaparak değiştirirler. Takdiri 

gözden geçirebilirler. Ama bu takdir edilme bazen özellikle de tarafların çok hemfikir olamadığı, 

buluşamadığı durumlarda 3. kişilere, uzmanlara da sorulur. Bu işi uzmanlık olarak yapan kişiler 

vardır. Bunlardan görüş alınabilir, bunlara danışılabilir. Bunlara değer tespiti yaptırılabilir. Bu 

durum her iki tarafın da önceden 3. kişilerin belirlediği değeri kabul ediyorum, dediği hallerde 

olur. Zaten böyle 3. kişilere değer tespitinin yaptırıldığı durumlarda elbette sonradan tarafların 

ben bunu fazla buldum, ben bunu kabul etmiyorum, ben bunun indirilmesini istiyorum gibi 

talepleri dinlenmemektedir. Ancak bu takdir edilmiş ve sözleşmede yazılmış değer indirilemez 
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veya hiçbir şekilde değiştirilemez demek değildir. Eski TTK’da daha farklı bir düzenleme söz 

konusuydu bu 3. kişilerin değer takdiri konusunda fakat kanun koyucu 1464. maddesinde takseli 

sigortaya ilişkin olarak şöyle bir düzenleme getirmiş:  

c) Takseli sigorta 

MADDE 1464- (1) Taraflar sözleşme ile sigorta değerini belirli bir para olarak 

belirlemişlerse, bu para taraflar arasında, sigorta değeri için esas olur. 

(2) Takse esaslı şekilde fahiş ise, sigortacı taksenin indirilmesini isteyebilir. 

Umulan kazanç takselenmiş ise, taksenin sözleşme yapıldığı sırada ticari 

tahminlere göre elde edilmesi mümkün görülen kazancı aşması hâlinde sigortacı 

bunun indirilmesini isteyebilir. 

Sigorta değerine ilişkin hiçbir şey yazılmamış ise sadece sigorta bedeli belirlenmişse 

bunun için kanunkoyucu eski kanuna zaten ‘Takse esaslı şekilde fahiş ise sigortacı taksenin 

indirilmesini isteyebilir.’ diyordu. Ancak yeni TTK bunu düzenlememiştir. Örneğin böyle bir 

cümle taraflar arasında kararlaştırıldı, sözleşmeye konuldu, bir değer takdir edildi; 100,000TL. 

Sigortacı bu fahiş bedelin indirilmesini isteyebilir mi? Bu olasılığın her ne kadar kanunda 

açıklama yok ise de hocaya göre, 3. kişiye takdir ettirdikleri durumda dahi fahiş taksenin 

indirilmesi istenebilmeliymiş. Şayet aşırı derecede fahiş bir belirleme söz konusu ise sigorta 

bedelinin indirilmesi istenmesi gerekir. Hatırlayacağımız üzere, zararın tespitine ilişkin olarak 

kullanılan hakem bilirkişi müessesinde, hakem bilirkişi tarafından verilen kararlar kesin olmakla 

birlikte kişi gerçeklikten, objekliftikten çok uzaklaşmış fahiş hal ve durumlarda hakem 

bilirkişilerin kararlarının müdahale edilebiliyordu. Aynı bakış açısının burada da 

uygulanabilineceği kanaatindeymiş hocamız.  

İkinci fıkranın ikinci cümlesinde, umulan kazancın takselemesi konusu düzenlenmiştir. 

Hatırlayacağımız üzere beklenen kârın sigorta sözleşmesine eklenen bir hüküm ile sigorta 

tazminatının güvencesi kapsamı altına alınabilir ve bunun için bir bedel yazılması söz konusu 

olur. Takdirin sözleşme yapıldığı sırada ticari tahminlere göre elde edilmesi beklenene kazancı 

aşması halinde sigortacı bunun belirlenmesini isteyebilir. Burada da teammüllerin veya 

mağdurun geçerli kâr beklentilerini dikkate alıyor. Onun ötesinde indirme talebini de sigortacıya 

veriyor. Bu düzenlemenin altında yatan neden de yine mal sigortalarının bir zenginleşme aracı 

olarak kullanılması yasağıdır. 

İkinci Vize sorumluluğumuz buraya kadar.!!! 

 H9D3  
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 H10D1 

Pratik 3 

Soru 1
56

: A daha önce babasının oturduğu, babasının vefatından sonra ise kendisinde 

kalan 100,000 TL değerindeki Ankara’da bir daireyi, B’ye eşyalı olarak (eşyaların değeri 20,000 

TL) aylık 1,000 TL’ye kiralamıştır. Evi kiraladıktan sonra B, evdeki eşyaların yıllık 100 TL 

ödeyerek 10,000 TL üzerinden hırsızlığa karşı X sigorta şirketine sigortalatmıştır.  

1. Sigorta bedeli açısından ne tür bir sigorta vardır, neden? 

 Sigorta değeri 1460. madde dolayısıyla 20,000TL, sigorta bedeli 1461. madde 

dolayısıyla 10,000TL olup neticede bedel<değer olduğu için 1462. madde dolayısıyla burada 

eksik sigorta vardır.  

2. B’nin evine hırsız girmesi ve eşyaların 5,000TL’lik bir kısmı çalınması sonucunda 

sigorta sşirketi ne kadar sigorta tazminatı ödeyecektir? 

 Beden değerden küçük olduğu durum için kısmi zarar halinde 1462. madde
57

 

uygulanacağı için burada hükümde belirtilen orantı prensibi uygulanacaktır. Bu prensibe göre 

bedelin değere oranı oranında zarar karşılanacaktır. Yani; 10,000/20,000*5,000=2,500TL 

tazminat ödenecektir.  

3. Eğer B, söz konusu sigorta sözleşmesini 10,000TL’lik değil de 30,000TL üzerinden 

yaptırsa idi, yukarıdaki soruya vereceğiniz cevap değişir miydi?  

 Bu halde bedel>değer oluyor ve bu da 1463. madde dolayısıyla aşkın sigorta 

krumunu karşımıza çıkarır. Neticede, aşkın sigorta oluşmuştur. 1463. maddeye baktığımızda; 

bedel değerden yüksekse aşan kısım geçersizdir, denilmektedir. Yani aslında geçerli olarak, 

20,000TL’lik bir sözleşme imzalanmış olacak. Ulaştığımız bu sonucu tamamlayıcı bir şekilde 

madde 1461; sigorta bedeli, rizikonun gerçekleştiği andaki sigortalı menfaatin değerini aşsa 

bile, sigortacı uğranılan zarardan fazlasını ödemez. hükmü ile sigortacının en fazla oluşan zararı 

                                                 
56

 Bu soru kökü aslında Pratik 1, Soru 3’te mevcuttu. Aynı olay üzerinden işlenen yeni konular doprultusunda yeni 

sorular soruldu. 
57

 1462. maddenin başlığı eksik sigorta olmasına karşın, maddede eksik sigorta (bedel<değer durumu) olup kısmi 

zarar meydana geldiğinde nasıl tazminat ödeneceği düzenlenmiştir. Neticede, bedel değerden küçük olduğu zaman 

eksik sigorta oluyor ve 1462’nin uygulanabilmesi için eksik sigortada kısmi zararın meydana gelmesi gerekiyor. 
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yani 5,000TL ödeyeceğini açıkça belirtiyor. 1463. madde ile 20,000TL’lik tam sigorta yapılmış 

olduğunu belirleyip 1461. maddeden tamamlayıcı bir şekilde bahsettikten sonra 1459’daki 

tazminat ilkesine dayanarak sigortacının sadece sigorta ettirenin uğradığı zararı yani 5,000TL’yi 

tazmin edeceğini söyleyeceğiz. Neticede, bir önceki soruya verdiğimiz cevap değişecek ve 

2,500TL yerine 5,000TL tazminat ödenecektir. 

Soru 2: Aşağıda bir kısmı verilen Yargıtay kararındaki boşlukları doldurunuz. 

Mal sigortasında, .................... (1)
58

 sigorta bedeline eşit olması asıldır. Bu eşitliğin 

bozulması halinde ...................(2)
59

 ya da ...................... (3)
60

 sigorta kurumları karşımıza çıkar.  

 Soru 3: A, 3/5/2013 tarihinde 100,000TL değerindeki evini ev fiyatlarındaki olası 

yükselişi göz önünde bulundurarak 200,000TL’ye B Sigorta A.Ş.’ne 2 yıllığına yangına karşı 

sigorta ettirmiştir. A’nın evi 1/12/2013 tarihinde yanmış ve 60,000TL’lik hasar meydana 

gelmiştir. Sigorta sözleşmesinin akdedilmesi ile riskin gerçekleşmesi arasında geçen sürede 

A’nın planlarının aksine ev fiyatlarında hiç bir artış olmamış, ev fiyatları sabit kalmıştır. Buna 

göre; 

a. Olayda sigorta bedeli açısından ne tür bir sigorta söz konusudur? Neden? 

Sigorta bedeli sigorta değerinden yüksek olduğu için olayda aşkın sigorta 

vardır; madde 1463. Sigorta değeri güvence altına alınan menfaat olduğu için 

sigorta değeri evin değeri olan 100,000TL’dir. Sigorta bedeli ise madde 1461 

uyarınca sigortacının sorumluluğunu belirleyen tutardır ve olayımızda 

200,000TL’dir. Neticede burada aşkın sigorta var. Biz sigorta türünü tespit 

ederken akdin kurulduğu andaki değil rizikonun gerçekleştiği andaki sigorta 

bedeli ve sigorta değeri arasındaki ilişkiye bakacağız. Nitekim risk 

gerçekleşmeden evvel sigortanın türünün belirlenmesi pek de söz konusu 

değilmiş.  

                                                 
58

 sigorta değerinin 
59

 eksik sigorta 
60

 aşkın sigorta 
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b. Sigortacının ödeyeceği sigorta tazminatı ne kadardır? Neden? 

1463’te aşan kısmın geçersiz olduğu yazmaktadır. Fıkradan geçersizliğin 

baştan beri olduğunu anlıyoruz. Yani sigorta bedelimiz 100,000TL imiş, en 

başından beri. Dolayısıyla, 1459. ve 1461. maddeler doğrultusunda 60,000TL 

ödenecektir.  

Burada 1463/2’yi de incelemek gerekir. İyiniyet kötüniyet ayrımı 

yapılarak eğer sigorta ettiren kötüniyetli ise sigorta sözleşmesi tamamen geçersiz 

olacaktır. Olayımızda iyiniyet kötüniyet ayrımı yapmak için yeterli veri yoktur. 

Somut olaydaki detaylara bakmak lazım, eğer evin önünde metro inşaatı 

başlamışsa A’nın kötüniyetli olduğu düşünülemez ama ortada fol yok yumurta 

yoksa kötüniyetli gibi görünmemektedir.  

 H10D1 

o H10D2 

 Soru 4: “Hırsızlığa karşı sigorta teklifnamesinde sigortalı malların bulunduğu pasajın 

özel bekçi ile korunduğu belirtilmiştir. Poliçe özel şartlarının 2/1-a maddesinde ise bu güvenlik 

önleminin sigorta süresince devam edeceği belirtilmiştir. Riziko yani hırsızlık tarihinde ise özel 

bekçinin bulunmadığı anlaşılmaktadır.” Yargıtay’ın verilen kararında geçen konuya ilişkin 

bilgileriniz doğrultusunda konuyu değerlendiriniz.  

 Burada, sigorta sözleşmesi kurulmuş ve riziko da gerçekleşmiş. Yani sözleşmenin 

kurulmasından önce ve sözleşme süresince olarak iki zaman dilimimiz var. Sözleşmenin 

kurulması aşamasındaki beyan yükümlülüğü kapsamında bekçi olduğu ve devam edeceği 

bildirilmiştir, yani bu aşamada bir sıkıntı görünmemektedir. Anlaşıldığı üzere sigorta sürerken 

bekçiler işten ayrılmış ve sigortacıya haber verilmemiş. İşte bu tam olarak sözleşmenin devamı 

sırasındaki beyan yükümlülüğünün içine girer. Bu aşamada sigorta ettiren rizikonun gerçekleşme 

ihtimalini ağırlaştırıcı herhangi bir etkende bulunamaz, bulunursa bunu derhal, kendisi 

bulunmadıysa ögrenince derhal sigortacıya beyan etmek zorundadır. 1444. maddedeki sigorta 

süresi içindeki beyan yükümlülüğü karşımıza çıkıyor ve bekçilerin çıktığına dair beyan 

edilmediği için 1445. maddede yer alan yaptırımlardan uygun olan uygulanabilecektir. 1445. 

maddedeki yaptırımlar açısından değerlendirme yapmak için soruda yeterli veri 

bulunmamaktadır. 
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Soru 5: İlk derece mahkemesi şu şekilde bir karar vermiştir. “Mahkemece iddia, 

savunma ve tüm dosya masrafına göre poliçenin 11/4/2013 başlangıç tarihli ve 1 yıl süreli 

olduğu, hasara sebebiyet veren yangının 15/12/2013 tarihinde gerçekleştiği, primin aynı gün 

rizikonun gerçekleşmesinden sonra ödendiği, ilk primin rizikodan önce ödenmemesi nedeniyle 

rizikonun teminat kapsamında kalmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir. Kararı 

davacı vekili temyiz etmiştir.” Yargıtay ne demeli? 

Rizikoyu taşıma yükümlülüğü ile sigorta tazminatı sorumluluğu karıştırılmış, ancak prim 

ödenmesiyle sorumluluk başlayacağı için yanlış ifadeler içeren bir gerekçeyle doğru bir karar 

verilmiştir. Yargıtay gerekçeyi düzeltmelidir. Öte yandan, sigorta akdedilme tarihi 11/4/2013 ve 

prim 15/12/2013 tarihinde halen ödenmemiş. Primin 3 ay içinde ödenmemesi halinde 

sigortacının cayma hakkı ve sonraki 3 ayda bir takipte bulunulmaz ise sözleşmeden cayılmış 

sayılacağı hükmü (1434/2) doğrultusunda bir değerlendirme de yapılabilirdi ancak yeterli veri 

yok.  İlgili maddeler 1405, 1421. 

Soru 6: İzmir’e tayini çıkan A, ev eşyasının taşınması ile ilgili olarak X Sigorta A.Ş. ile 

2/4/2013 tarihinde bir taşıma sigorta sözleşmesi akdetmiştir. X A.Ş. tarafından düzenlenen poliçe 

ise 4/4/2013 tarihinde A’ya teslim edilmiştir. 3/4/2013 günü gerçekleştirilen taşıma sırasında 

sigorta güvencesi kapsamına giren bir riskin gerçekleşmesi sonucunda A’nın ev eşyası kısmen 

hasar görmüştür. Buna göre; 

a. A ile X A.Ş. arasındaki sigorta sözleşmesi ne zaman kurulmuştur? Neden? 

2/4/2013, 1401,1405 o zaman iradeler uyuşmuş. 

b. X A.Ş. sigorta tazminatını ödemek zorunda mıdır? Neden? 

1421 özel hüküm kara taşımada tazminat sorumluluğu baştan başlar poliçenin ne 

zaman verildiği ödenmli değil. 

c. A’nın X A.Ş. nezdinde ev eşyalarını değil de gerçekte var olmadığı halde 

faturalandırılmış olan mallarını taşıma rizikolarına karşı güvence altına aldırmış 

olsaydı hukuki açıdan ortaya çıkacak durumu değerlendiriniz.  

1404. madde dolayısıyla geçersiz. 

 H10D2 
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o H10D3 

4.2.9. Birden Çok Sigorta (1465 – 1468) 

Birden çok sigorta kavramınnın özel olarak düzenlenme ihtiyacı duyulmasının sebebini, 

1459. maddede ele aldığımız tazminat ilkesinde ve sigorta sözleşmesinin bir zenginleşme aracı 

olarak kullanılmaması ilkesinde aramak gerekir. Mesela, 100.000,00TL değerindeki bir evin 

100.000,00TL üzerinden A sigorta şirketine yangın rizikosuna karşı sigorta ettirilmesi ve aynı 

süre için gidilip aynı evin 100.000,00TL üzerinden B sigorta şirketine yangın rizikosuna karşı 

sigorta ettirilmesi durumunda sözleşmeler geçerli mi? Yahut örneğin, bazı risklerin tek bir 

sigorta şirketi tarafından taşınamayacağı kadar ağır sonuçları olabilir, felaket riskleri. Bu 

durumda birden çok sigorta şirketi aynı menfaati aynı rizikolara karşı aynı süre için birlikte 

sigorta etmek ister, uygun olan da budur zaten. Ancak bu durumda toplam olarak değerden 

yüksek bir sigorta yapmışlarsa ne olacaktır, bozulan eşitlik nasıl sağlanacaktır? Bir başka örnek 

de, ilk örnekteki evin A sigorta şirketine 40.000,00TL üzerinden yangın rizikosuna karşı sigorta 

ettirilmesi ve aynı süre için gidilip aynı evin 60.000,00TL üzerinden B sigorta şirketine yangın 

rizikosuna karşı sigorta ettirilmesi durumudur. Bu durumda herhangi bir problem olacak mıdır? 

İşte yukarıda sayılan olasılıkların hepsi birden çok sigorta başlığı altında incelenmiştir.  

4.2.9.1. Kural (1465) 

Kanunkoyucu ilk olarak 1465. madde ile kural getirmiştir.  

d) Birden çok sigorta 

aa) Kural 

MADDE 1465- (1) Aynı menfaatin, aynı rizikolara karşı, aynı süre için, birden 

çok sigortacıya, aynı veya farklı tarihlerde sigorta ettirilmesi hâlinde sigorta 

ettirene sigorta bedelinden daha fazlası ödenmez. 

(2) Birden çok sigortada, sigorta ettiren, sigortacılardan herbirine hem rizikonun 

gerçekleştiğini hem de aynı menfaat için yapılan diğer sigortaları bildirir. Bu 

hükme aykırılık hâlinde 1446 ncı madde hükmü uygulanır. 

İlk fıkrada aynı menfaatin, aynı rizikolara karşı, aynı süre için, birden çok sigortacıya, 

aynı veya farklı tarihlerde sigorta ettirilmesinin mümkün olduğunu ancak sigorta ettirene 

zararının karşılığında ödenecek tazminat miktarının sigorta bedelini geçemeyeceği belirtilmiştir. 

1459. ve 1461. maddelerdeki esasların birden çok sigorta ile karşı karşıya kaldığımız durumlarda 

da aynen korunacağını vurgulamış oldu kanunkoyucu.  
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İkinci fıkrada, burada bildirim yükümlülüğünün bütün sigortacılar için ayrı ayrı mevcut 

olduğunu söylemektedir. Eğer bu yükümlülük yerine getirilmezse, 1446. madde yani riskin 

gerçekleştiği anda sigorta ettirene yüklenen ihbar yükümlülüğü ve buna uymamaya ilişkin 

hususların uygulama alanı bulacağını söylemek gerekir.  

Birden çok sigortada ele alınan; aynı menfaat, aynı rizikolar, aynı süre, birden çok 

sigortacı gibi kriterlerin farklı kombinasyonları karşımıza müşterek sigorta, çifte sigorta veya 

kısmi sigorta olarak çıkmaktadır. Dolayısıyla birden çok sigorta için genel düzenleme 1465 

olmakla birlikte özel haller için de özel kurallar getirilmiştir.  

4.2.9.2. Müşterek Sigorta (1466) 

Müşterek sigortanın diğer birden çok sigorta türlerinden ayrılan özelliği (gereklilik 

sonucu ortaya çıkan) müştereken güvence altına alma  durumudur. Bazen çevre kirliliği riskleri, 

nükleer riskler, uzay riskleri gibi devasa boyutlarda sonuçlara sahip olabilecek riskler söz 

konusudur. Bu risklerin de sigorta sözleşmeleriyle güvence altına alınma ihtiyacı vardır.
61

 İşte bu 

tür riskleri, sigorta şirketlerinin bir araya gelip güçlerini birleştirip müştereken (birlikte) güvence 

altına almaları söz konusu olmaktadır. Bu noktada belirtmek gerekir ki, sigorta şirketlerinin güç 

birliği yaparak güvence sağladıkları bu ilişkilerde sigorta şirketleri arasındaki ilişki adi ortaklık 

olarak karşımıza çıkmaktadır.
62

 Dolayısıyla aralarındaki uyuşmazlıklarda adi ortaklık hükümleri 

uygulanacaktır.  

Müşterek sigorta 1466. maddede düzenlenmiştir. Sorumluluk sigortalarında düzenlenen 

1485. madde atfı sonucunda 1466. maddenin sorumluluk sigortalarında da uygulama alanı 

bulacağını, başka bir deyişle sorumluluk sigortalarının da müşterek sigorta halinde 

akdedilebileceğini anlamaktayız. 1466. maddeye bakalım.  

bb) Müşterek sigorta 

MADDE 1466- (1) Bir menfaat birden çok sigortacı tarafından aynı zamanda, 

aynı süreler için ve aynı rizikolara karşı sigorta edilmişse, yapılan birden çok 

sigorta sözleşmesinin hepsi, ancak sigorta olunan menfaatin değerine kadar 

geçerli sayılır. Bu takdirde sigortacılardan her biri, sigorta bedellerinin toplamına 

göre, sigorta ettiği bedel oranında sorumlu olur. 

(2) Sözleşmelere göre sigortacılar müteselsilen sorumlu oldukları takdirde, 

sigortalı, uğradığı zarardan fazla bir para isteyemeyeceği gibi, sigortacılardan her 

                                                 
61

 Türkiye’de bunlar gibi riskleri sigorta altına alabilecek sigorta şirketi bulunmamakta, bu riskler yurt dışında çok 

büyük sigorta şirketleri tarafından güvence altına alınmakta imiş. 
62

 İki veya daha fazla kişi ortak bir amacı gerçeklertirmek üzere emek ve/veya sermayelerini bir sözleşme ile 

birleştiriyor. 
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biri yalnız kendi sözleşmesine göre ödemekle yükümlü olduğu bedele kadar 

sorumlu olur. Bu hâlde ödemede bulunan sigortacının diğer sigortacılara karşı 

haiz olduğu rücu hakkı, sigortacıların sigortalıya sözleşme hükümlerine göre 

ödemek zorunda oldukları bedeller oranındadır. 

İlk fıkrada sigorta değeri=sigorta bedeli veya sigorta tazminatı=zarar esasının; aynı 

menfaatin, aynı rizikolara karşı, birden çok sigortacı tarafından, aynı süreler için güvence altına 

alınması durumunda da uygulanması gerektiği söylenmektedir. Burada dikkat edilmesi gereken 

kriterler; tek bir menfaat olacak, birden çok sigortacı olacak, aynı zamanda
63

 aynı süreler için 

yapılacak ve aynı rizikolar karşı yapılacak. Bunlardan herhangi biri farklı olursa müşterek sigorta 

oluşmaz. Müşterek sigortaya somut örnek olarak, 100.000,00TL değerindeki bir evi yangın 

rizikosuna karşı, A’nın 20.000,00TL, B’nin 50.000,00TL ve C’nin de 30.000,00TL olmak üzere 

toplam bedel değere eşit olacak şekilde birlikte ve aynı süreler için sigorta güvencesi altına 

almaları durumu verilebilir. Müşterek sigorta tek bir sigorta sözleşmesi ile yapılabileceği gibi 

birden çok sigorta sözleşmesi ile de yapılabilir.  

Eğer ki, bedeli değerden büyük kararlaştırmışlarsa, yani az önceki örnekte A 

40.000,00TL üzerinden sigortalamış ise, sigortacılardan her biri sigorta bedellerinin toplmaına 

göre sigorta ettiği bedel oranında zarardan sorumlu olacaktır.
64

  

İkinci fıkrada öncelikle, kural olarak sigortacıların bireysel sorumlulukla hareket ettiğini ancak, 

müteselsil sorumluluk kararlaştırılmış ise bunun sözleşmede mutlaka belirtilmesi gerektiği 

vurgulanmıştır. Müteselsil sorumluluk olduğu halde de kanunkoyucu ilk olarak uğradığı 

zarardan fazla bir para isteyemeyeceği ifadesiyle tazminat ilkesine yollama yapmış, sonra 

sigortacıların sorumluluklarını kendi sözleşmelerinde ödemekle yükümlü oldukları bedel ile 

sınırlamıştır.
65

 Son cümlede ise bu şekilde fazla bir ödeme yapan sigortacının diğer sigortacılara 

yönelik rücu hakkınının oransal olarak dağıtıldığını görüyoruz.  

 H10D3
66

 

  

                                                 
63

 Bu ifade sigortacıların birbirlerinden haberdar olmasını da içermektedir, yani sigortacılar birbirinden haberdar 

olarak beraber güvence altına alacaklar.  
64

 Ödenecek tazminat=zarar*(kendi güvence miktarı/toplam güvence miktarı) 
65

 Bu halde güncel örneğimizde A, 40.000,00TL; B, 50.000,00TL ve C, 30.000,00TL ile sınırlı olacaktır. Bu hüküm 

özellikle kısmi zarar halinde ve örnekteki gibi bedel>değer halinde uygulama alanı bulacaktır.  
66

 H10D3 dersinden sonraki derslerin tamamı ders kodlarında dipnotla belirtilecek arkadaşlarımızın emekleri ile 

hazırlanmış olup sonradan başlıklandırma ve düzeltme yapılarak notlara eklenmiştir.  
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o H11D1
67

 

Zarar sigortaları ve mal sigortalarına ilişkin kanundaki mevcut düzenlemeleri 

paylaşıyorduk. Menfaat ilkesi sigorta ile güvence altına alınan değerin menfaat olması, karşı 

karşıya kalınan risklere karşı sigortacının sigorta tazminatıyla bir güvence satmasıdır.  

Tazminat ilkesi ve bu ilkeye bağlı olarak karşımıza çıkan sigorta değeri=sigorta bedeli 

kuralını hatırlayalım. Sigortacı, sadece sigortalının uğradığı zararları karşılar; zarar ne kadarsa 

tazminat da o kadardır. Bunun altında yatan prensibin sigortanın bir zenginleşme aracı olarak 

kullanılamayacağı prensibi olduğuna değinmiştik. Bu eşitliği bozan, mesela sigortalının 

zararından daha fazla tazminat talep etme olasılığının olduğu, yani sigorta bedeli ile sigorta 

değeri arasındaki eşitliğin bozulduğu, eksik sigorta, aşkın sigorta ve kanun koyucunun bozulan 

eşitliği sağlamak üzere getirdiği düzenlemeler vardı.  

İki veya daha fazla sigortacının dahil olduğu sigorta sözleşmesi örneklerini kanun koyucu 

birden çok sigorta başlığı altında düzenlemiştir. Birden çok sigorta türlerine hakim olan genel 

ilkeleri, aynı menfaatin, aynı rizikoya karşı aynı süreler için birden fazla sigortacıya 

sigortalanması için belirlediği ilkeler doğrultusunda müşterek sigortayı görmüştük. 

4.2.9.3. Çifte Sigorta (1467) 

Bu düzenleme mal sigortalarında çifte sigorta yasağı olarak karşımıza çıkar. Yani tamamı 

sigorta ile güvence altına alınmış bir menfaatin aynı risklere karşı, yeniden, bir başka sigorta ile 

sigortalanması geçersizdir. Öte yandan, sigortalının sadece uğradığı zararı tazminat olarak 

alabileceğini söylemiştik.  

Çifte sigorta yasaklanmış olabilir, ancak eğer yapılmış ise çifte sigorta şeklinde bu 

durumda kanun koyucu iki sözleşmeyi de geçersiz kılmamıştır. TTK madde 1467’de aşağıdaki 

hal ve şartlarda geçerli sayılır denilmektedir. Yani, belirli koşulların gerçekleşmesi halinde 

sigortalının sigorta güvencesinden mahrum kalmasının önüne geçilmeye çalışılmıştır. Bu 

koşulları okuduğumuzda her koşulun nihayetinde sigortalının zararı ne kadar ise o kadar sigorta 

tazminatı almasını sağlamaya yönelik düzenlemeler getirildiğini görüyoruz.  

1467. maddeye bakalım. 

                                                 
67

 H11D1 dersi Zeyneb Hacıoğlu tarafından hazırlanmıştır.  
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cc) Çifte sigorta 

MADDE 1467- (1) Değerinin tamamı sigorta olunan bir menfaat, sonradan aynı 

veya farklı kişiler tarafından, aynı rizikolara karşı, aynı süreler için sigorta 

ettirilemez; sigorta ettirilmişse, sigorta ancak aşağıdaki hâl ve şartlarda geçerli 

sayılır: 

a) Sonraki ve önceki sigortacılar onay verirlerse; bu takdirde, sigorta 

sözleşmeleri aynı zamanda yapılmış sayılarak riziko gerçekleştiğinde sigorta 

bedeli, 1466 ncı maddede gösterilen oranda sigortacılar tarafından ödenir. 

b) Sigorta ettiren, önceki sigortadan doğan haklarını ikinci sigortacıya devir veya 

o haklardan feragat etmişse; bu takdirde, devir veya feragatin ikinci sigorta 

poliçesine yazılması şarttır; yazılmazsa ikinci sigorta sözleşmesi geçersiz sayılır. 

c) Sonraki sigortacının, ancak önceki sigortacının ödemediği tazminattan 

sorumluluğu şart kılınmış ise; bu hâlde önceden yapılmış olan sigortanın ikinci 

sigorta poliçesine yazılması gerekir; yazılmazsa, ikinci sigorta sözleşmesi 

geçersiz sayılır. 

Siz 100.000,00TL değerindeki evinizi X Sigorta Şirketi’ne giderek yangın riskine karşı 

100.000,00TL üzerinden güvence altına alıyorsunuz. Sonra Y Sigorta Şirketi’ne giderek yine 

100.000,00TL üzerinden yangın riskine karşı sigorta ile güvence altına alıyorsunuz. Aynı 

menfaat, aynı rizikoya karşı ve aynı sürelerde sigortalandığı için bu çifte sigortadır. Kural olarak, 

1467/1’e göre sigorta ettirilemez. Ancak devamında çifte sigortanın hangi hallerde geçerli 

sayılacağı sıralanmıştır.  

A bendinde, önceki ve sonraki sigortacılar onay verirlerse ifadesi geçmektedir.  Onay 

vermeleri demek sigortalının her iki sigortacıdan da risk meydana geldiğinde her birinden de 

100.000,00TL’şer sigorta tazminatı alacak demek değildir. Zira kanun koyucu sigorta 

sözleşmeleri aynı zamanda yapılmış sayılır demektedir. Aynı zamanda yapılma ve iki sigorta 

şirketinin bilgisinin olması bizi müşterek sigortaya götürüyor. Çünkü müşterek sigortada, 

sigortacılar birbirinden haberdar olarak bir menfaat birlikte güvence altına alıyorlar, tek veya 

farklı sözleşmelerle olabilir. 1467, farklı tarihlerde yapılmış olsa da iki sigorta sözleşmesini aynı 

tarihte yapılmış sayıyor ve riziko gerçekleştiğinde sigorta bedeli müşterek sigortaya ilişkin 

maddeye yapılan atıfla, orada gösterilen orandan sigortacılar tarafından ödenir. Yani sigorta 

bedelleri toplamının kendi sigorta bedeli oranına göre zararı karşılayacaklar. Somut olayda 

sigorta bedelleri toplamı 200.000,00TL. Kendi sigorta bedelleri 100.000,00TL. Oran 1/2. Eğer ev 

yanarsa, 50.000,00TL’sini X, 50.000,00TL’sini Y ödeyecektir. Dolayısıyla sigortalı zararı ne 

kadarsa o kadar tazminat alacaktır. 
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Sigorta sözleşmesinin kuruluşu olarak, sigorta ettirenin lehine olarak ilk sigorta 

sözleşmesinin tarihi esas alınır.
68

 1467/1’de geçen değerinin tamamı sigorta olunan bir menfaat 

ifadesinden ilk sigorta sözleşmesinde değerinin tamamının güvence kapsamına alınması 

gerektiğini anlıyoruz. Örneğin evin değeri 100.000,00TL olsun. İlk olarak X şirketine giderek 

100.0000TL’lik sigorta yaptırdık. Sonra da Y şirketine giderek 70.000,00TL’lik sigorta yaptırdık 

aynı risk için. Bu durumda 70.0000TL ve 100.000,00TL’yi, 170.000,00TL’ye oranlayarak 

sigorta tazminatını talep ederiz. Yani ilk sigorta malın değerinin tamamı için yapılmalı ama 

ikincisi tamamı için yapılmayabilir. 

B bendinde anlatılmak istenen şey şudur; eğer sigorta ettiren, önceki sigortadan doğan 

haklarını ikinci sigortacıya devretmişse yahut o haklardan feragat etmişse, ikinci sigorta 

sözleşmesini ayakta tutmak için önceki sigortadan doğan haklarını ikinciye devrettiğini veya 

onlardan feragat ettiğini poliçeye yazdırmalıdır, yoksa ikinci sigorta sözleşmesi geçeriz olur. 

 C bendinde anlatılan durum da gayet açık. Bu hükümler sigorta ettirenin güvencesiz 

kalmamasını hedefliyormuş. 

4.2.9.4. Kısmi Sigorta (1468) 

Uygulamada kısım kısım sigorta olarak da karşımıza çıkabiliyormuş, 1468. maddede 

düzenlenmiş, bakalım. 

dd) Kısmi sigorta 

MADDE 1468- (1) Sigorta olunan menfaatin değeri önceki sözleşmeyle 

tamamen teminat altına alınamamışsa bu menfaat, geri kalan değerine kadar bir 

veya birkaç defa daha sigorta ettirilebilir. Bu takdirde, o menfaati sonradan 

sigorta eden sigortacılar, bakiyeden dolayı sözleşmenin yapılış tarihleri sırasıyla 

sorumlu olurlar. Aynı günde yapılmış olan sözleşmeler, aynı anda yapılmış 

sayılır. 

Hocamız, bunu ipotekteki derecelere benzetiyor. Örneğin, 100.000,00TL’lik ev için 

70.000,00TL’lik sigorta sözleşmesi akdettiniz. Normalde bu eksik sigortadır. Ancak birden çok 

sigortaya dönüştüğü anda artık birden çok sigortaya ilişkin özel hükümler uygulama alanı 

bulacaktır. Sonra 10.000’er liralık Y, Z ve W sigorta şirketine sigorta ettirebilirsiniz. Artık, kısmi 

sigortaya ilişkin hüküm uygulama alanı bulacaktır. 

                                                 
68

 Neticede, ikinci sigorta şirketi de ilk sigorta şirketinin sözleşmeyi imzaladığı andan itibaren rizikoyu taşıma 

yükümlülüğünü üstlenmiş olacaktır. 
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 Kısmi sigortada sigorta sözleşmelerinin geçerliliği tarih sırasına göre belirlenmiştir.
69

 

Sınır tam sigorta değerine kadardır. Diyelim ki, 100.000,00TL’lik evinizi 70.000,00TL X’e, 

20.000’e Y, 30.000’e de Z’ye sigortalattınız. Toplam 120.000 oluyor. Tarih sırasına göre sigorta 

değerine kadar geçerli olacaktır ve aşan kısım da aşkın sigorta olarak değerlendirilecektir, 

geçersizlik yaptırımına tabidir. Kanun koyucu böylece sigorta bedeli ile değeri arasındaki eşitliği 

sağlamıştır. En son cümlede ise konunkoyucu, aynı günde yapılmış olan szleşmelerin aynı tarihte 

yapılmış sayılacağını söylemektedir. 

4.2.10. Sigortacının Sigortalanan Menfaati İnceleyebilmesi (1469) 

Açıkcası bu hüküm zaten genel hükümlerdeki  bilgi alma hakkından çıkarabileceğimiz 

bir durumdur.  Burada da düzenleme var: 

e) Sigortacının sigortalanan menfaati inceleyebilmesi 

MADDE 1469- (1) Sigortacı, sigorta süresi içinde sigortalı menfaatin değerini 

inceleyebilir. 

Bu hüküm olmasaydı da sigortacının böyle bir hakkı olacaktı, zira genel hükümlerde var. 

4.2.11. Sigorta Edilen Menfaatin Sahibinin Değişmesi (1470) 

Sigorta edilen menfaatin sahibinin değişmesi kural olarak sigorta ilişkisini sonlandıran bir 

neden olarak karşımıza çıkmaktadır. Ancak sözleşmede aksi kararlaştırılabilir.  

IV - Sigorta edilen menfaatin sahibinin değişmesi 

MADDE 1470- (1) Sigorta edilen menfaatin sahibinin değişmesi hâlinde, aksine 

sözleşme yoksa, sigorta ilişkisi sona erer. 

Hatırlayacağımız üzere, 1408. maddeyi incelerken bu maddeye değinmiştik.
70

 Karayolları 

Trafik Kanunu’nda da özel hükümler var. 

4.2.12. Zarar Gören Mal ve Zararın Gerçekleştiği Yerde Değişiklik Yapmama 

(1471) 

Esasında bu durum, sigorta ettirenlerin zararın artmasına veya tazminat miktarının 

artmasına yol açacak herhangi bir değişiklik yapmayacağı şeklinde genel hükümlerde de 

düzenlenmişti. Öte yandan, TTK madde 1485. uyarınca 1471. madde sorumluluk sigortaları için 

de uygulanır. 

                                                 
69

 Bu durum kısmi sigortanın müşterek sigortadan farkını ortaya koyuyor; aynı zamanda yapılma kriteri yok, yani 

sigortacılar birbirinden farklı tarihlerde sözleşme akdeder. 
70

 bkz., s. 22-23. 
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V - Zarar gören mal ve zararın gerçekleştiği yerde değişiklik yapmama 

MADDE 1471- (1) Sigorta ettiren, hasarın saptanmasından önce, hasar konusu 

yerde ve malda, hasar sebebinin veya zarar miktarının belirlenmesini 

güçleştirecek veya engelleyecek bir değişiklik yapamaz; meğerki, bu değişiklik 

sigortacının onayı veya zararı azaltma amacı ile yapılmış olsun. 

(2) Bu yükümlülüğün kusurlu ihlalinde, ihlal ile zarar arasında illiyet bulunması 

şartıyla, kusurun ağırlığına göre tazminattan indirime gidilir. 

Mal sigortalarında zararın tespiti önemlidir. Eğer sigortacı veya sigorta ettiren zararın 

miktarı konusunda yaptıkları incelemeler sonucunda hemfikirlerse problem yoktur. Ama bazen 

uyuşma olmayabilir. TTK’da zarar miktarının nasıl tespit edileceğine ilişkin bir düzenleme 

yoktur. Fakat genel mal sigortası türlerine ilişkin genel şartlara baktığımızda, hakem bilirkişi
71

 

prosedürü benimsenmiştir. Taraflar kendi hakem bilirkişilerini seçer. Bu iki hakem bilirkişi de 3. 

hakem bilirkişiyi seçer. Bunların işi sadece teknik zarar miktarını tespit etmektir. Hukuki hiçbir 

değerlendirmeye girmezler. Bunların vermiş olduğu kararlar kural olarak her iki taraf için 

bağlayıcıdır. Ancak çok fahiş bir miktar belirlenmişse bu kararlara karşı itiraz edilebilir. 

Trafik kazaları açısından somutlaştıralım. Trafikte kedi gözleri konuyor, yol kapatılıyor 

vs. Onun yerini değiştirmemeniz gerekiyor, fotoğrafın çekilmesi vs. gerekiyor. Aksi takdirde 

kusur oranları ve zarar miktarları değişebilir. 1471. madde bu açıdan zararı veya tazminat 

miktarını artırıcı değişiklik yapmayı yasaklamıştır. 

4.2.13. Halefiyet (1472) 

Halefiyet ilkesi yine meblağ sigortalarında söz konusu  olmayan ama zarar sigortalarında 

karşımıza çıkan bir ilkedir. Bu ilkenin altında yatan neden de yine sigorta ettirenin sigortayla 

zenginleşmesinin önüne geçilmesidir. 

Sigortalının sigorta sözleşmesi var. Dolayısıyla herhangi bir risk veya zararla karşı 

karşıya kaldığında bu zararı sigortacıdan tazmin ettirme imkanı var. Ama aynı zamanda eğer bir 

3. kişi fiili veya davranışıyla bir zarara uğramışsa, borçlar hukukundan biliyoruz ki her kim 

kusuruyla bir başkasına zarar verirse, bu zararı karşılamak zorundadır. Bu haksız fiil 

sorumluluğudur. Değişik şekillerde borç kaynakları olabilir sözleşmeden doğan vs. Bu tür 

durumlarda elbette ki sigortalının borçlar hukuku anlamında da 3. kişiye müracaat etme ve 

zararını tazmin etme imkanı olacaktır. Kişi sigorta sözleşmesi yaptırmamışsa, zarar veren kişiye 
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yönelecektir ve ‘sen benim aracıma zarar verdin, bu zararı karşıla’ diyecektir. Fakat sigorta 

sözleşmesinin yapıldığı durumlarda sigortalının iki talep hakkı var: 

1. Sigortacıdan tazminat talep etme hakkı 

2. Zarar verenden zararın tazminini isteme hakkı 

Örneğin araçta 5.000,00TL’lik hasar var. Sigorta şirketinden 5.000,00TL alıyor. Aynı 

zamanda da zarar verene haksız fiil sorumluluğu nedeniyle dava açar ve 5.000,00TL’lik 

tazminatı da oradan alır. 5.000,00TL’lik zarar için sigortalının 10.000,00TL alması söz konusu 

oldu. Bu zarar sigortalarında olmaz çünkü temelinde zenginleşme yasağı var; zarar ne kadarsa o 

kadarı karşılanır. İşte bunu engellemek üzere 1472. maddede zarar sigortalarında halefiyet 

prensibi kabul edilmiştir. Yani sigortacı sigortalıya ödediği tazminat miktarı oranında hukuken 

sigortalının yerine geçer yani halefi olur. Halefi olmak demek halefi olduğunuz kişinin haklarını 

artık sizin kullanmanız demektir. 

VI – Halefiyet 

MADDE 1472- (1) Sigortacı, sigorta tazminatını ödediğinde, hukuken 

sigortalının yerine geçer. Sigortalının, gerçekleşen zarardan dolayı sorumlulara 

karşı dava hakkı varsa bu hak, tazmin ettiği bedel kadar, sigortacıya intikal eder. 

Sorumlulara karşı bir dava veya takip başlatılmışsa, sigortacı, mahkemenin veya 

diğer tarafın onayı gerekmeksizin, halefiyet kuralı uyarınca, sigortalısına yaptığı 

ödemeyi ispat ederek, dava veya takibi kaldığı yerden devam ettirebilir. 

(2) Sigortalı, birinci fıkraya göre sigortacıya geçen haklarını ihlal edici şekilde 

davranırsa, sigortacıya karşı sorumlu olur. Sigortacı zararı kısmen tazmin 

etmişse, sigortalı kalan kısımdan dolayı sorumlulara karşı sahip olduğu başvurma 

hakkını korur.  

Halefiyet ilkesinin sigorta hukuku bakımından ifadesidir. Halefiyetin uygulanabilmesi 

için şu koşulların kümülatif olarak bir arada bulunması gerekir. Sigortacının, sigortalının 

hukuken yerine geçebilmesi için; 

 Hukuken geçerli bir sigorta sözleşmesi olmalıdır.  

 Sigortacı bu geçerli olan sigorta sözleşmesine dayanarak risk gerçekleşmiş ve sigortalıya 

bir sigorta tazminatı ödemiş olmalıdır. 

İşte bu ödeme yapıldıktan sonra sigortacı artık hukuken sigortalının halefi olabilecektir. 

Bu durumda sigortalının gerçekleşen zarardan dolayı sorumlulara yani sigorta sözleşmesinin 

tarafı olmayan 3. kişilere dava hakkı varsa, yani zararının tazmini talep hakkı borçlar hukukuna 

göre varsa tazmin ettiği bedel kadar bu hak sigortacıya intikal eder. Örneğin sigortalının zararı 



105 

 

100.000,00TL. Ancak, akdettiği sigorta sözleşmesi dolayısıyla aldığı tazminat 20.000,00TL. 

80.000,00TL’lik zararı için sigorta ettirenin, sigortalının zarar veren kişiden tazmin etme hakkı 

olacaktır. Burada kastedilen sigortacının ödediği bedel kadar sigortalıya halef olacağıdır. Yani 

20.000,00TL ödediyse, 20.000,00TL için sigortalının halefi olur ve haklarını kullanır. Yoksa 

zararın tamamı için halef olsa bu sefer de sigortacının zenginleşmesi söz konusu olurdu.  

İkinci cümlede açıkça ifade edildiği üzere; sigortalının, gerçekleşen zarardan dolayı 

sorumlulara karşı dava hakkı varsa bu hak tazmin ettiği bedel kadar sigortacıya intikal eder, 

denilmektedir.Bazen karşı tarafın da sigortacısı söz konusu olduğunda halefiyet ilişkisi 

sonucunda sigortacının zarar verene rücu etmesi, zarar verenin sigortacısına rücu etmesi şeklinde 

karşımıza çıkabilir.  

Son cümleden anlaşıldığı üzere, sorumlulara karşı bir dava veya takip başlatılmışsa, 

sigortacı, mahkemenin veya diğer tarafın onayı gerekmeksizin, halefiyet kuralı uyarınca, 

sigortalısına yaptığı ödemeyi ispat ederek, dava veya takibi kaldığı yerden devam ettirebilir. 

Yani taraf sıfatı eksikliği dolayısıyla davanın redolunmaz. Sigortacı kendisinin halef olduğunu 

ispat koşuluyla davaya devam edebileektir. 

İkinci fıkra sigortalının birinci fıkraa göre sigortacıya geçen haklarını ihlal edici şekilde 

davranamayacağını hüküm altına almıştır. Sigortacının bu halefiyet hakkını kullanabilmesi için 

zararın, zararın meydana geliş nedenleri vs. ile ilgili her türlü bilgi ve belgeyi sigortacıya 

vermelidir. Örneğin dava açtı, sigortacının haberi yok, tazminat aldı. Sigortacı haberdar olduğu 

anda dava açıp sebepsiz zenginleşme hükümlerine göre bunu isteyebilecektir. 

 Sigortacının halefiyet hakkını kullanmasını engelleyici davranışlarda bulunamama, bir 

Yargıtay kararına konu olmuştur. Zarar veren kişiden ‘borcum yoktur’ şeklinde ibraname alıyor. 

Sonra sigorta şirketine gidip zararını tazmin ediyor. Sigortacı halefiyet hakkını kullanmak 

istediğinde bu ibraname ile karşılaşıyor. Dolayısıyla da halefiyet hakkının kullanılmasını 

engelleyici bir durum bu. 

 H11D1  
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İkinci fıkranın ikinci cümlesinde, sigortacı zararı kısmen tazmin etmişse, sigortalı kalan 

kısımdan dolayı sorumlulara karşı sahip olduğu başvurma hakkını korur, denilmektedir.  

V - Sigorta değeri 

MADDE 1491- (1) ... 

(3) 1472 nci madde hükmü hayat sigortalarında uygulanmaz. Hayat sigortası 

sözleşmesi gereği, sigorta şirketinden kararlaştırılan sigorta bedelini tahsil eden 

sigorta ettiren ve mirasçıları ile rizikoya muhatap olan kişilerin mirasçılarının, 

rizikonun gerçekleşmesine neden olan üçüncü kişiye karşı sahip olduğu tazminat 

alacağını sigorta şirketine temlik etmeleri geçersizdir. 

Yani halefiyet ilkesi hayat sigortalarında uygulanmayacaktır. Hayat sigortası sözleşmeleri 

söz konusu olduğunda sigorta ettiren hem sigorta şirketinden sigorta bedelini almak hem de zarar 

verenden zararını tazmin ettirme imkanına sahiptir. Hatta bu hakkın temlikinin dahi 

yasaklandığını görüyoruz. 

Halefiyet konusu 1481. maddede sorumluluk sigortaları açısından da düzenlenmiştir. 

9. Halefiyet 

MADDE 1481- (1) Sigortacı, sigorta tazminatını ödedikten sonra hukuken 

sigortalı yerine geçer. Sigortalının gerçekleşen zarardan dolayı sorumlulara karşı 

dava hakkı varsa bu hak, tazmin ettiği bedel tutarında sigortacıya ait olur. 

(2) Sorumlulara karşı bir dava veya takip başlatılmışsa, sigortacı, mahkemenin 

veya diğer tarafın onayı gerekmeksizin, halefiyet kuralı gereğince, sigortalısına 

yaptığı ödemeyi ispat ederek, dava veya takibi kaldığı yerden devam ettirebilir. 

(3) Sigortalı veya zarar gören, birinci fıkra gereğince sigortacıya geçen haklarını 

ihlal edici şekilde davranırsa, sigortacıya karşı sorumlu olur. 

TTK 1485’e 1472. Madde eklenmek suretiyle de bu konu çözülebilirdi ama ayrı bir 

hüküm düzenlenmiş.Mal sigortalarına ilişkin TTK’da yer alan özel hükümleri tamamladık. 

TTK 1473 ve devamı sorumluluk sigortalarını düzenler. 

4.3. Sorumluluk Sigortaları (1473-1486) 

Sigorta türleri içinde, sorumluluk sigortaları en son ortaya çıkan tür olmuştur. 

Malvarlığımızı ve can malvarlığımızı güvence altına alan sigortalar vardır. Malvarlığının aktif 

kısmını güvence altına alan mal sigortaları, pasif kısmını güvence altına alan sorumluluk 

sigortalardır. Sorumluluk sigortaları kişilerde zarara uğradıklarında, bu zararın tazminini talep 

etme yükümünün doğmasını gerektiren sigortalardır. Çünkü kişiler 3. kişilere karşı vermiş 
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oldukları zararı tazmin etme zorunluluğu altında bulunacaklar ki, bu tazminat ödeme 

olasılıklarını, tazminat ödeme durumunda pasiflerinde meydana gelecek olan artışı sigortayla 

güvence altına alma ihtiyacı hissetsinler. 

Sorumluluk sigortaları bakımından öncelikle 3. kişiye verilen zararlar bakımından 

tazminat taleplerini ele alır. Mesleki sorumluluk sigortaları artış göstermeye başlamıştır.
73

 

Sorumluluk sigortaları tapu memurlarının sorumluluklarının güvence altına alınmasıyla 

başlamıştır. Ancak bir tepki de oluşmuştur. Zira moral hazard (ahlaki risk) olarak sigorta 

terminolojisine girmiş olan psikolojik durumun sorumluluk sigortalarında daha da artan bir 

biçimde etkisini gösterebileceği kaygısı vardır. 3. kişilere zarar verme olasılığı olan çeşitli 

faaliyetler, iş alanları, meslekler olabilir. Bu kişilerde ‘nasıl olsa benim sorumluluğum sigorta 

şirketince güvence altına alınmıştır. Dolayısıyla istediğim gibi, önlem almaksızın hareket 

edebilirim’ düşüncesinin, sorumluluk sigortasıyla birlikte artacağı düşüncesi oluşmuştur. 

Özellikle mesleki sorumluluk sigortalarına karşı çıkılmıştır. Bu sorumluluk sigortasının kabulü 

senin işini iyi yapmama olasılığının kabulüdür, o yüzden bunu kabul edemeyiz denmiştir. Fakat 

bugün, mesleki sorumluluk sigortası yaptırmamış olmak bir risktir noktasına gelinmiştir.
74

  

Sorumluluk sigortaları malvarlığınızın pasif kısmını güvence altına aldığı için mal 

sigortalarına nazaran her durumda sigorta ettiren dışında zarar görenlerin de dahil olduğu bir 

sigorta türüdür. Siz eviniz dolayısıyla bir yangın dolayısıyla bir sorumluluk sigortası 

akdettiğinizde (kiracısınız ve yangın dolayısıyla sigorta sözleşmesi akdettiniz diyelim) sigorta 

ettiren ve sigortalı sizsiniz, karşınızda sigorta şirketi var ama bir de evi zarara uğrayan ve sigorta 

sözleşmesinin tarafı olmayan zarar gören söz konusu. Elbette ki sorumluluk sigortalarının aynı 

zamanda kamu menfaatinin göz önünde bulundurulmasını gerekli kılan bir yönü de vardır. O 

yüzden sorumluluk sigortalarının bazı türleri zorunludur. Örneğin Karayolları Trafik 

Kanunu’nda trafik dolayısıyla 3. kişilere karşı sorumluluğun güvence altına alınması zorunluluğu 

getirilmiştir; trafik sigortası. Çünkü trafik kamu menfaati ve güvencesiyle ilgili. Zarar ve riskler 

sıkça ortaya çıkabiliyor. Kamu menfaatinin gerektiği alanlarda Bakanlar Kurulu zorunlu 

sigortalar düzenleyebilir. Trafik sigortası, avukatların mesleki sorumluluk sigortası, hekimlerin 

sorumluluk sigortası buna örnektir.  
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4.3.1. Genel Hükümler (1473-1482) 

İlk kez 6102 Sayılı TTK’da sorumluluk sigortaları düzenlenmiştir: TTK 1473-1484. Hem 

genel olarak sorumluluk sigortalarıyla ilgili düzenlemelere hem de zorunlu sorumluluk 

sigortalarına ilişkin bazı özel hükümler getirilmiştir. Yeni TTK’dan önce sorumluluk sigortaları 

tasnifte yer almıyordu ve sadece yangın ve hırsızlık sigortası dolayısıyla sorumluluk sigortası 

akdedilebilmesine ilişkin bir düzenlemeye rastlıyorduk. Bir de sigorta olayının gerçekleşmesi 

noktasında sorumluluk sigortalarına ilişkin ayrık bir hüküm vardı. Bu bazı sıkıntılar getiriyordu. 

Karayolları Trafik Kanunu’ndaki düzenlemeler adeta sorumluluk sigortasının ve diğer türlerinin 

de temeli olarak kabul ediliyor. Veyahut da 3. Kişilere Karşı Mali Mesuliyet Sigortası Genel 

Şartları dışında sorumluluk sigortaları için uygulanabilecek, KTK’daki trafik sigortası dışında 

başka bir hüküm yoktu. 

Sorumluluk sigortalarında sigorta olayı teriminin sıklıkla kullanılır (risk veya tehlike 

karşılığı olarak). Sigorta olayının gerçekleştiği anın tespitine ilişkin teoriler sorumluluk 

sigortaları açısından doktrini meşgul etmiştir. Bazı zarar türlerinin kaza gibi aniden dıştan 

gerçekleşmesi mümkün olabileceği gibi bazen içerden ve tedricen ortaya çıkması durumu 

özellikle sorumluluk sigortalarında çok sıklıkla karşılaşılır. Seri zararlar denir.  

Sigorta olayının gerçekleşme anının belirlemeye ilişkin teoriler: 

o Neden olayı teorisi  

Zarara neden olan fiilin yapıldığı an zararın ortaya çıktığı andır.  

o Zarar olayı teorisi 

o Tazminat talebi teorisi 

Bu zararın bir tazminat talebine konu yapıldığı an. Yani tazminat 

davasının açıldığı an gibi. 

o Karma teoriler 

İleri sürülebiliyor. Sigortacının tazminat ödeme borcunun doğması bakımından hangi an 

esas alınacaktır tartışması vardı. Şimdi uygulamada mesleki sorumluluk sigortası genel şartları 

çıkartılmıştır.  
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4.3.1.1. Sözleşmenin Konusu ve Kapsamı (1473) 

1473. maddenin ilk fıkrasında sorumluluk sigortaları ile ilgili bir açıklama da yer 

almaktadır: 

B) Sorumluluk sigortaları 

I - Genel hükümler 

1. Sözleşmenin konusu ve kapsamı 

MADDE 1473- (1) Sigortacı sorumluluk sigortası ile, sözleşmede aksine hüküm 

yoksa, sigortalının sözleşmede öngörülen ve zarar daha sonra doğsa bile, sigorta 

süresi içinde gerçekleşen bir olaydan kaynaklanan sorumluluğu nedeniyle zarar 

görene, sigorta sözleşmesinde öngörülen miktara kadar tazminat öder. 

(2) Sigorta, sigortalının işletmesi ile ilgili sorumluluğu için yaptırılmışsa, 

sözleşmede aksine hüküm yoksa bu sigorta, sigortalının temsilcisi ile işletmenin 

veya işletmenin bir kısmının yönetiminde, denetiminde ve işletmede çalıştırılan 

kişilerin sorumluluğunu da karşılar. Bu durumda sigorta bu kişilerin lehine 

yapılmış sayılır. 

Neden olayı teorisi esas alınmıştır. Sigorta süresi içinde meydana gelen davranış, olay, 

fiil-örneğin zararlı suların fabrikadan akıtılması, ameliyatın yapıldığı tarih vb. Zarar sonra 

doğmuş olsa bile sigorta süresi içinde gerçekleşen olaydan doğan zararlar sorumluluk sigortası 

ile güvence altına alınır. Ama mutlak değildir. Çünkü bazı sigorta türleri için karma teoriler daha 

uygun olabiliyor. 

İkinci fıkrada, kanuni yasal üçüncü kişi hesabına sigorta düzenlenmiştir. İşletmesiyle 

ilgili sorumluluğunu güvence altına alınan kişinin yanında çalışan yönetici, işçisi vb.nin de 

sorumluluklarını kapsar ve sorumluluk sigortaları o kişiler açısından başkası hesabına yapılmış 

sayılır. 

TTK 1473/1’e değinmiştik
75

: Riskin gerçekleştiği anı veya sorumluluk sigortalarında 

daha doğru bir terim olarak sigorta olayının gerçekleştiği anı açıklamaya yarayan teoriler 

bağlamında neden olayı teorisi, zarar olayı teorisi, tazminat talebi teorisi mi? Mahkemenin 

tazminata karar vermesi mi yoksa bunları hepsini içine alacak bir gerçekleşme anı mı yani bir 

süreci an olarak kabul eden teori mi?  Bunlarla ilgili olarak: 

1. Sözleşmenin konusu ve kapsamı 

MADDE 1473- (1) Sigortacı sorumluluk sigortası ile, sözleşmede aksine hüküm 

yoksa, sigortalının sözleşmede öngörülen ve zarar daha sonra doğsa bile, sigorta 

süresi içinde gerçekleşen bir olaydan kaynaklanan sorumluluğu nedeniyle zarar 

görene, sigorta sözleşmesinde öngörülen miktara kadar tazminat öder. 
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Bir sorumluluk sigortası tanımıdır bu aynı zamanda. ‘Sözleşme süresi içinde ortaya 

çıkacak bir olay dolayısıyla ödeyeceği tazminatları veya ortaya çıkacak zararlar dolayısıyla 

ödenecek tazminatları güvence altına alan sigortadır sorumluluk sigortası’ diyor. Neden bu 

tanımı yapıyor? Çünkü sigorta sözleşmesinin tanımlandığı 1401’de sorumluluk sigortalarına özel 

olarak temas eden herhangi bir unsur yoktu. Daha genel düzenlenmiş bir maddeydi. Zarar ve can 

sigortaları bakımından tanımlamıştı. 

Emredici değil, aksine sözleşme yapılabilir. Özellikle de sigorta olayının gerçekleştiği 

ana ilişkin olarak özelliklerin gerektirdiği birtakım clause’larla farklılaşmalar öngörülebilecektir. 

‘…sigortalının sözleşmede öngörülen…’ ne demek istiyor? Yani birincil risk sınırlaması 

olarak adlandırdığımız sözleşmenin kapsamının belirlenmesini kastediyor. Örneğin çevre 

kirlenmesi, malpractice gibi sorumluluğu doğurabilecek olayların mutlaka  sözleşmede güvence 

kapsamı içinde belirlenmiş olması gerekir.  

‘…zarar daha sonra doğsa bile, sigorta süresi içinde gerçekleşen bir olaydan 

kaynaklanan sorumluluğu nedeniyle…’-Neden olayı teorisi. Yani sözl. süresi içinde zararı 

doğuracak davranışın yapılması yeterlidir. Zarar sigorta süresinden sonra da ortaya çıksa, 

tazminat davası açılsa vs. de olsa olay sigorta süresi içinde doğmuşsa, sigortacının tazminat 

ödeme sorumluluğu doğacaktır. 

‘…zarar görene sigorta sözleşmesinde öngörülen miktara kadar tazminat öder’ 

Sorumluluk sigortalarında sigorta ettiren aynı zamanda sigortalıdır. Yani menfaati 

(kendisine yönelen tazminat taleplerine karşı sorumluluğunu güvence altına alıyor) sigortayla 

güvence altına alınan kişidir. Normalde sigortacının sigorta tazminatını ödeyeceği kişi sigortalı 

olacaktır. Her kimin menfaati sigorta ile güvence altına alınıyorsa risk gerçekleştiğinde tazminat 

ona ödenir. Dolayısıyla burada da tazminatın sigorta ettirene ödenmesi gerekirdi. Ama burada 

1473’te de görüdümüz gibi sigorta sözleşmesinin hiç tarafı olmayan, ilgilisi dahi olmayan ve kim 

olduğu da belli olmayan- kaynaklanan sorumluluğu nedeniyle zarar görene, sigorta 

sözleşmesinde öngörülen miktara kadar tazminat öder. Bu sorumluluk sigortalarına özgü özel bir 

durumdur. Sorumluluk sigortalarının sosyal boyutu ve kamu menfaatinin zarar görme olasılığı 

yüksek olduğu için zarar görene sigortacıya karşı doğrudan dava açma hakkının verilmesiyle 

pekiştirilmiştir bu yaklaşım. Çift taraflı pekiştirmiş; yani zarar görenin sigorta sözleşmesi ile 
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hiçbir bağlantısı olmamasına rağmen zarar görenin korunması düşüncesiyle sigortacının 

tazminatı zarar görene ödemesi ve zarar görenin de (TTK 1478) doğrudan doğruya 

sigortacıya karşı dava açma yani zararının tazminini isteme imkanı verilmiştir. Zarar gören 

sigorta ettirenle (ödeme gücü yok vs. olabilir) uğraşmasın diye bu hüküm öngörülmüş. 

1. Sözleşmenin konusu ve kapsamı 

MADDE 1473- (1) ... 

(2) Sigorta, sigortalının işletmesi ile ilgili sorumluluğu için yaptırılmışsa, 

sözleşmede aksine hüküm yoksa bu sigorta, sigortalının temsilcisi ile işletmenin 

veya işletmenin bir kısmının yönetiminde, denetiminde ve işletmede çalıştırılan 

kişilerin sorumluluğunu da karşılar. Bu durumda sigorta bu kişilerin lehine 

yapılmış sayılır. 

Kanuni bir 3. kişi hesabına sigorta örneğidir demiştik. İşletmemiz fabrika olabilir, etrafa 

atık sular salan bir işletme ya da deri işleme atölyesidir, koku ve atıkları vardır-işletmeden doğan 

sorumluluğun aynı zamanda o işletmedeki yöneticilerin, deneticilerin ve çalışan işçilerin 

sorumluluğunu da kapsayacak şekilde olur. 

 

 H11D2 
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o H11D3
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Pratik 4
77

 

Soru 1: A, 2012 model arabasını kasko sigortası yaptırmıştır. Bir gün A, kırmızı ışıkta 

duruken B, A’nın arabasına arkadan vurmuştur. B, A’nın arabasını neden olduğu hasar karşılığı 

olarak 500,00TL ödemiş ve   A’dan bir ibraname
78

 almıştır. Daha sonra A, X sigorta şirketinde 

de arabasındaki 500,00TL hasarın tazminini talep etmiş ve bu talebi X sigorta şirketince de 

yerine getirilmiştir. Buna göre, X sigorta şirketinin kime/kimlere karşı, hangi gerekçelerle talep 

hakkı olacağını sadece belirtiniz.  

Hangi konuyla ilgili sorun? Halefiyet ilkesi olabilir, ilgili maddemizi bulalım; halefiyetin 

düzenlendiği 1481/1:  

9. Halefiyet 

MADDE 1481- (1) Sigortacı, sigorta tazminatını ödedikten sonra hukuken 

sigortalı yerine geçer. Sigortalının gerçekleşen zarardan dolayı sorumlulara karşı 

dava hakkı varsa bu hak, tazmin ettiği bedel tutarında sigortacıya ait olur. 

Halefiyetin şartlarını hatırlayalım, halefiyetin gerçekleşmesi için bulunması gereken 

şartlar: 

 Geçerli bir sigorta sözleşmesi olacak.  

Olayda buna ilişkin bir problem yok. 

 Risk gerçekleşmiş ve sigorta tazminatı ödenmiş olacak. 

Olayımızda risk gerçekleşmiş, sigorta tazminatı ödenmiş. 

 Sigortalının zarar verene karşı tazminat talep etme hakkı olacak.  

Sigorta ettiren ibraname verdiğine göre yok demektir.  

Normal şartlarda böyle bir durumla karşı karşıya kalındığında sigorta şirketinin, sigorta 

tazminatını ödedikten sonra zarar veren, (hem kırmızı ışıkta hem arkadan; belli ki tamamen 

kusurlu) B’ye karşı A’nın sahip olduğu veya olacağı tazminat taleplerini onun halefi olarak  

istemesi mümkün idi. Ancak olayımızda A’nın zarararının karşılandığı ve zarar verene de bir 
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 H11D3 dersi Damla Tahıllıoğlu tarafından hazırlanmıştır. 
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 Pratik 4’ün 4., 5. ve 6. soruları H12D3 dersinde cevaplanmıştır. bkz., s. 128-131. 
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ibraname verildiği görülmektedir. İbraname almış olması, artık bana borcun kalmamıştır, yoktur, 

dolayısıyla sana bu zarar nedeniyle başvurmayacağım demektir. Borcu sona erdiren bir neden. 

Bu durumda artık sigortalı, yani A’nın B’ye karşı herhangi bir talep hakkı yoktur. Olmadığı için 

de yukarıdaki maddede sahip olduğu hakları sigortacıya geçer dediği için de hak yok, 

dolayısıyla sigortacının halefiyete dayanarak herhangi bir kişiye başvurması mümkün olmayacak 

diyebiliriz somut olay açısından.  

Peki hiç talep hakkı olmayacak mı sigortacının? Olaya bakarsak A, 500,00TL B’den 

almış, 500,00TL de sigorta şirketinden almış, yani zenginleşmiştir ve mal sigortalarında bunun 

söz konusu olamayacağını biliyoruz. Peki buna engel olacak, bunu ortadan kaldıracak herhangi 

bir hakkı olabilir mi X sigorta şirketinin? Yani tamam halefiyet hakkını kullanamayacak ama? 

Halefiyeti düzenleyen maddeye bakalım. 

VI – Halefiyet 

MADDE 1472- (1) ... 

(2) Sigortalı, birinci fıkraya göre sigortacıya geçen haklarını ihlal edici şekilde 

davranırsa, sigortacıya karşı sorumlu olur. Sigortacı zararı kısmen tazmin 

etmişse, sigortalı kalan kısımdan dolayı sorumlulara karşı sahip olduğu başvurma 

hakkını korur. 

Olayımızda sigortalının halefiyet ilkesinin uygulanmasını eğer sigortacının halef olmasını 

engelleyici veya ihlal edici (bilgisi dışında davranışta bulunmuş olması dolayısıyla) X sigorta 

şirketine karşı sorumluluğu söz konusu olabilecek. Dolayısıyla sigorta şirketi, A’ya 

başvurabilecektir bu hüküm dolayısıyla.  

Soru 2: Hırsızlık sigortası genel şartlarında yer alan “Sigorta bedeli veya sigortacının 

zarar dolayısıyla ödemeyi kararlaştırdığı miktar, sigorta olunan menfaatin değerini aşarsa 

sigortanın bu değeri aşan kısmı geçersizdir. Sigorta süresi içinde haberdar olan sigortacı, bu 

durumu sigortalıya ihbar eder ve sigorta bedelini ve primin bu aşkın bedele ait kısmını indirir ve 

fazlasını sigortalıya iade eder.” Şeklindeki hükmün hangi konuyu düzenlediğini ve hükümde 

bahsedilen sigortacının haberdar olmasını sağlayıcı Türk Ticaret Kanunu’nda sigortacıya 

tanınmış bir yetki olup olmadığını sadece belirtiniz. 

1463’deki aşkın sigortaya ilişkin; çünkü aşkın sigortada yer alan sigorta bedeli sigorta 

değerinden fazla olduğu takdirde ibaresi bu yukarıdaki şartta da yer almaktadır.  
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Sorunun ikinci aşamasına geçtiğimizde, sigortacının sigorta süresi içerisinde bunu 

öğrenmesi şeklinde devam ediyordu özel şartlardaki hüküm. Bu imkanı verecek herhangi bir 

düzenleme TTK’da var mı?  

Soruda sigortacının öğrenmesi diyor, sigortacının öğrenmesini sağlayacak bir olanağı var 

mı? Çünkü sigorta değeri, menfaatin tam değeri olarak olur. Menfaat de sigortalıya yakın olan 

bir unsur, daha çok bu değişikliklerden sigorta ettiren doğrudan haberdar olacak, birtakım 

davranışlarda buluacak, haber verecek. Sigorta ettirenin öğrenmesinde bir problem yok, normal 

olan o, menfaat ona yakın zaten ama sigortacının öğrenmesi gerekiyor. 

e) Sigortacının sigortalanan menfaati inceleyebilmesi 

MADDE 1469- (1) Sigortacı, sigorta süresi içinde sigortalı menfaatin değerini 

inceleyebilir. 

Aslında bilgi verme, bilgilenmdirme ve sözleşmedenden doğan yükümlülüklere ek olarak 

kanunkoyucunun mal sigortalarına ilişkin özel olarak da bunu açıkça düzenleme ihtiyacı 

hissettiğini söylemiştik. Sigortacının sigorta değerini her zaman inceleme yetkisi var. Bunun da 

dayanağı yukarıdaki madde.  

Soru 3: A, Antalya’da orman yakınlarındabir sitede bulunan evini yangın riskine karşı 

100.000,00TL üzerinden X sigorta şirketine sigortalattırmıştır. Ormanda çıkan bir yangın 

sitedeki evleri de etkilemiş ve A’nın evi de tamamen yanmıştır. A, evinin o anki değerinin 

150.000,00TL olduğu ve bu zararın karşılanması talebiyle X sigorta şirketine başvurmuştur. 

Böyle bir durumda evin değeriyle ilgili olarak ispat yükünün kime ait olacağını belirterek A’nın 

tazminat talebinin tamamının X sigorta şirketi tarafından karşılanıp karşılanmayacağını 

gerekçesiyle belirtiniz. 

Sigorta ettiren A’ya aittir ispat yükü. A’nın tazminat talebinin tamamının X sigorta şirketi 

tarafından karşılanıp karşılanmayacağı konusunda, sigorta bedeli 1461. maddede düzenlenmiştir.  

3. Sigorta bedeli 

MADDE 1461- (1) Sigortacının sorumluluğu sigorta bedeli ile sınırlıdır. Sigorta 

bedeli, rizikonun gerçekleştiği andaki sigortalı menfaatin değerini aşsa bile, 

sigortacı uğranılan zarardan fazlasını ödemez. 

Sigortacının sorumluluğu sigorta bedeli ile sınırlıdır. Sigorta bedeli olayda sadece 

100.000,00TL, bu nedenle sadece 100.000,00TL’nin ödenmesi gerekmektedir. 
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Soru 4: A, İstanbul’daki 3.000.000,00TL’lik yalısını yangın riskine karşı sigortalatmak 

istemektedir. Bunun için, görüşme yaptığı X ve Y sigorta şirketleri tek başlarına değil, ama 

birlikte A’ya bu güvenceyi verebileceklerini belirtmişlerdir. Bunun üzerine A, X ve Y sigorta 

şirketleri ile bir yıllık yangın sigortası sözleşmesini aşağıdaki şekilde akdetmiştir: 

X sigorta şirketi : 2.000.000,00TL 

Sözleşme süresi : 01.01.2013 - 01.01.2014 

Y sigorta şirketi : 2.000.000,00TL 

Sözleşme süresi : 01.01.2013 - 01.01.2014 

Çıkan bir yangın sonucunda, A’nın yalısı tamamen yanmıştır. Bu durumda, A tarafından 

akdedilen sigorta sözleşmesinin türünü de belirterek X ve Y sigorta şirketleri tarafından 

ödenecek sigorta tazminatını ayrı ayrı belirtiniz.  

Soru 5: A, 24.000,00TL değerindeki otomobilini 01.01.2013 tarihinde 24.000,00TL’ye X 

sigorta şirketine; 16.000,00TL Y sigorta şirketine; 8.000,00TL’ye T sigorta şirketi nezdinde 

kasko sigortası ile güvence altına aldırmıştır. Tüm sözleşmeler birer yıllıktır. Bir trafik kazası 

sonucunda A’nın otomobilinde 12.000,00TL’lik maddi hasar meydana gelmiştir. Buna göre,  

a. Olayda A tarafından akdedilen sigorta sözleşmelerini hukuki açıdan 

değerlendiriniz ve yapılan sigorta sözleşmelerinin geçerliliklerini de tartışarak 

her birinin A’ya ödemesi gereken tazminat miktarını gerekçesiyle belirtiniz.  

b. Olayda ödenen primlerin bir bölümünün geri verilmesinin istenilebilmesinin 

mümkün olup olmadığını gerekçesiyle belirtiniz. 

c. Sigorta sözleşmeleri aynı sırayla ve aynı koşullarda 1-10 ve 20 ocak 2013 

tarihlerinde yapılmış olsaydı birinci ve ikinci soruya vereceğiniz yanıtlarda 

herhangi bir değişiklik olur muydu? Neden? 

d. A’nın kusurlu olduğu trafik kazanasında araçları hasara uğrayan diğer araç 

sahipleri zararlarının tazmini için, yukarıdaki sigorta şirketlerine başvurabilirler 

mi? Gerekçesiyle belirtiniz.  

Soru 6: A, 01.01.2013 tarihinde birer yıl geçerli olmak üzere, 20.000,00TL değerindeki 

otomobilini 30.000,00TL üzerinde trafik kazalarına karşı; Çankaya’da bulunan 250.000,00TL 

değerindeki evini 200.000,00TL üzerinden yangın tehlikelerine karşı X sigorta şirketi nezdinde 
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sigorta ettirmiştir. A, ayrıca aynı tarihte kendisinin ölümü halinde 50.000,00TL’nin çocukları B 

ve C’ye verilmesi üzerine de bir sigorta sözleşmesi akdetmiştir. Sigorta süresi içinde bir futbol 

maçı sonrası çıkan olaylar sırasında A’nın otomobili yakılmış ve otomobilin değeri 

5.000,00TL’ye düşmüştür. Aynı hafta evi de kundaklanan ve 150.000,00TL zarara uğrayan A, 

yaşadıklarına dayanamayarak 30.04.2013 tarihinde intihar etmiştir. Buna göre,  

a. Olayda akdedilmiş sigortaları gerekçeleriyle belirtiniz.

b. Olayda veriler ışığında otomobili tamamen yanan A’nın sigorta şirketinden 25.000TL

talep edebilmesi mümkün müdür? Neden?

c. Evi kundaklama sonucunda tamamen yanan A’nın sigorta şirketinden 150.000TL

talep edebilmesi mümkün müdür? Neden?

d. A’nın çocuklarının 50.000,00TL’yi talep edebilmesinin koşullarını belirtiniz ve bu

sigortanın hukuki niteliğini gerekçesiyle açıklayınız.
79

 H11D3

79
 “Bu soru aslında hayat sigortalarını ilgilendiriyor ama yazalım şimdiden sonra bakarız”, dedi Yirmisekiz hoca. 
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4.3.1.2. Hukuki Koruma (1474) 

Sorumluluk sigortaları sosyal yönü ağır basan sigortalardır. Kamu menfaatinin, ülke 

düzeninin işleyişinin, halkın menfaatlerinin daha somut bir biçimde kendisini gösterdiği ve 

korunma ihtiyacı hissedilen alanlar sorumluluk sigortasının konusunu oluşturabiliyor. Bu 

menfaat bazı durumlarda öyle ağır oluyor ki örneğin yöneticiler örneğin Bakanlar Kurulu bazı 

alanları zorunlu sorumluluk sigortaları ile düzenleme ihtiyacı hissedebiliyorlar. Sorumluluk 

sigortalarında sigorta ettirenin zarara uğrattığı kişi veya kişilerin vardır, bu kişilerin sigorta 

ettirene karşı bir tazminat talepleri söz konusudur ve bu tazminat ile karşı karşıya kalma olasılığı, 

riski sigorta sözleşmesi ile güvence altına alınır. Dolayısıyla sorumluluk sigortası akdedildiğinde 

sigorta ettirenin üçüncü kişilere vermiş olduğu zararlardan dolayı karşı karşıya kalacağı tazminat 

talebi riski artık sigorta şirketleri tarafında taşınıyor ve risk gerçekleştiğinde sigorta ettiren yerine 

sigortacılar tazmin ediyor.  

Tabi ki bir zarar ve bu zararın tazmin ettirilmesi talebi var. Bazen de bu tazmin 

taleplerinin yargıya intikal etmesi yani tazminat davalarının konusunu oluşturması dolayısıyla bir 

dava prosedürü de sorumluluk sigortaları ile birlikte yürüyebiliyor. Böyle durumlarda sigorta 

ettirenlerin temsili, avukat tutmaları, yargılama giderleri vs. (yargılama aşamasına ait birtakım 

giderler) karşı karşıya kalacakları tazminat taleplerinin ayrılmaz birer parçasıdır. Dolayısıyla 

sorumluluk sigortalarında aynı zamanda hukuki koruma dediğimiz örneğin avukat tutmak, 

yargılama giderlerinin karşılanması veya dava sürecinin sigortacı tarafından sürdürülmesi gibi 

şeyler de düzenlenir. Hukuki himaye sigortası ayrı bir sigorta olarak da yapılabilir. Özellikle de 

kendisine karşı dava açılabilme olasılığının çok yüksek olduğu kişiler bu sigortayı yapıyorlar. 

Bazı sigorta sözleşmeleri de bunu da kapsayacak şekilde yapılıyor. 

2. Hukuki koruma 

MADDE 1474- (1) Sigortalı aleyhine bir istem ileri sürüldüğünde, isteme ilişkin 

makul giderler sigortacı tarafından karşılanır; sigorta bedelini aşan giderlerin 

ödenebilmesi için sözleşmede hüküm bulunmalıdır. 

(2) Sigortacı, sigortalının istemi üzerine, giderler için avans vermek zorundadır. 

                                                 
80
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başlığı altına aktarılmıştır. 
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Sigorta bedelini aşan giderlerin ödenebilmesi için mutlaka sözleşmede hüküm bulunması 

gerekir. Sigorta bedeli, meblağ sigortalarına özgü bir terimdir. Bu meblağ, olay gerçekleştiğinde 

sigortacı tarafından sigorta ettirene ödenir. Ancak zarar sigortalarında sigorta bedeli 

sorumluluğun azami miktarını gösterir. Sorumluluk sigortalarında sorumluluk riskinin 

ölçülebilmesi, tahmin edilebilmesi gerekir. Sorumluluk sigortalarınn konusunu oluşturan riskler 

katastrofik risklerdir. O açıdan sigorta bedeli sorumluluk sigortalarında sigortacının ödeyeceği 

azami tazminat miktarını sınırlar. 

4.3.1.3. Bildirim Yükümlülüğü (1475) 

Genel hükümlerde (TTK 1446: Sigorta ettiren riskin gerçekleştiğini öğrenince durumu 

gecikmeksizin sigortacıya bildirir) riskin gerçekleştiğini ihbar veya beyan etme yükümlülüğü 

düzenlenmişti. Bu hüküm sorumluluk sigortalarında 1475. Maddede düzenlenmiştir: 

3. Bildirim yükümlülüğü 

MADDE 1475- (1) Sigortalı sorumluluğunu gerektirecek olayları, on gün içinde, 

sigortacıya bildirir.  

(2) Sigortalı kendisine yöneltilen istemi, aksi kararlaştırılmamışsa derhâl 

sigortacıya bildirir. Bu bildirim üzerine veya zarar görenin sigortacıya doğrudan 

başvurması hâlinde 1427 nci madde uygulanır. 

(3) Bildirim yükümlülüğünün ihlali hâlinde, 1446 ncı maddenin ikinci ve üçüncü 

fıkra hükümleri kıyas yolu ile uygulanır. 

TTK 1427, sigorta tazminatının muaccel olmasına, sigortacının tazminat ödeme borcuna 

ilişkin olarak getirilmiş bir düzenlemedir.  

3 fıkradaki 1446. maddede de kusur ve kast durmuna göre tazminattan indirim nedenleri 

biçiminde yani tazminatı artırıcı bir etkisi olmuşsa bunun sigortacı tarafından dikkate alınacağını 

görmüştük. Süre dışında herhangi bir farklı düzenlemenin olmadığını söyleyebiliriz. 

Sigortacı kendisine 10 gün içinde bildirilen yahut da doğrudan sigorta ettirene yöneltilen 

bir tazminat talebi ile karşı karşıya kaldığında bu talebi derhal sigortalıya bildirmelidir.  

4.3.1.4. Sigortacının Yardımlar (1476) 

Sigortacının yardımları madde 1476’da düzenlenmiştir. 

4. Sigortacının yardımları 

MADDE 1476- (1) Sigortacı, 1475 inci maddeye uygun olarak bildirimde 

bulunulması tarihinden itibaren beş gün içinde, zarara uğrayanın istemleriyle 

ilgili olarak ve sigortalının adına, fakat sorumluluk ve tüm giderler kendisine ait 

olmak üzere, gerekli hukuki işlemlerin gerçekleştirilip, kararların alınmasını ve 
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ayrıca savunmaya yardımda bulunmayı üstlenip üstlenmeyeceğini sigortalıya 

bildirir; aksi hâlde bu maddenin dördüncü fıkrası uygulanır. 

Yani sigortacı herhangi bir bildirimde bulunulmamışsa 4. fıkra uyarınca sigortalı lehine 

kesinleşen tazminatı ödemek zorunda kalır.  Yani sigorta ettirene bir tazminat talebi ulaşabilir ya 

da direk dava açıldığı için cevabı istenebilir, karar gönderilebilir vs. Sigortacı bu durumda 

savunmaya yardımda bulunmayı üstlenecekse üstlenecek, kendi avukatlarını gönderecek, 

giderleri karşılayacak vs. Bunları yapmamış ve herhangi bir şekilde bildirimde bulunmamışsa 

sigorta ettiren aleyhine tazminat kararı verildiğinde bu tazminatı sigortacı ödemek zorundadır. 

4. Sigortacının yardımları 

MADDE 1476- (1) ... 

(4) Sigortacı bildirimde bulunmamışsa, sigortalı aleyhine kesinleşen tazminatı 

öder. Ancak, sigortalının sigortacının onayını almadan yaptığı sulh sözleşmesi, 

bildirimden itibaren onbeş gün içinde onay verilmemişse, sigortacıya karşı 

geçersizdir; sigortacı haklı olmayan sebeplerle sulhe onay vermekten kaçınamaz. 

Çünkü sulh aynı zamanda sigortacının halefiyet ilkesinin işletemeyeceği bir hukuki 

neticeyi birlikte getireceği için kanun koyucu böyle bir düzenleme yapmış. 

Sigortacı birinci fıkra anlamında üstlenmede bulunmuşsa, sigortalının hak ve 

menfaatlerini gözetir. 

1474’te dedik ya sorumluluk sigortalarında, tazminat davası hem zamanlı olarak eşlik 

edebiliyor. İşte sigortacının bu tazminat davasından faydası, geride kalması vs. bunlar tamamen 

sigorta ettiren ile arasında düzenlenecek hususlardır. Çünkü bu hususlar sigorta ettirenin yani 

sigortalının yararına olan hükümlerdir. Dolayısıyla sigorta ettirenin aleyhine değiştirilemez 1486 

uyarınca. 1474, 1475 ve 1476 sigorta ettiren aleyhine değiştirilemez. Aleyhine değiştirildiği 

takdirde bu değişiklikler değil kanun hükümleri uygulama alanı bulacaktır. 

4.3.1.5. Kasten Neden Olma (1477) 

Sigorta sözleşmesinin konusuna giren risk kapsamını çizmeye çalışırken sigorta 

sözleşmelerinin ne tür riskleri güvence altına aldığına ilişkin soruları yanıtlamaya çalışırken 

değinmiştik. Sigorta sözleşmeleri ile güvence altına alınan risklerin bilerek, isteyerek, kasten 

sigorta ettiren tarafından gerçekleştirilmesi durumunda sigorta güvencesi söz konusu 

olmayacaktır; 1429. madde. 
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5. Kasten neden olma 

MADDE 1477- (1) Sigortacı, sigortalının, sorumluluk konusu olayı kasten 

gerçekleştirmesinden doğan zararlardan sorumlu olmaz. 

Buna aykırı sözleşme hükümleri ise 1486/1 gereğince geçersiz olacaktır. Yani ‘kasten 

gerçekleştirilen olaylar da güvence altına alınır’ derseniz bu sigorta sözl.si geçersiz olacaktır. 

4.3.1.6. Doğrudan Dava Hakkı (1478) 

Sorumluluk sigortalarınnda zarar görene doğrudan sigortacıya başvurma hakkı 

tanınmıştır. Türk hukuku açısından bu hakkın zarar görenlere tanınması birden olmamıştır. Zaten 

sorumluluk sigortalarının hukukumuza girişi epeyce zaman almıştır. Sorumluluk bilincini 

gerçekleşmesi ile paraleldir. Biz de şimdi Amerika gibi olmaya başladık. Bu sorumluluk fikri 

sorumluluk sigortalarının doğumunda etkili olmuştur. Doğrudan dava açma hakkı da sancılı bir 

süreç geçirmiştir. Sorumluluk sigortaları eski TTK’da düzenlenmediği için, Karayolları Trafik 

Kanunu’ndaki hüküm(trafik sigortası-trafik kazalarında 3. Kişilere verilen zararlardan dolayı 

tazminat riskinin güvence altına alınması) sadece trafik sigortası ile sınırlı olarak mı uygulanır 

yoksa diğer sorumluluk sigortalarında da zarar görenlerin doğrudan sigortacıya dava açma hakkı 

var mıdır sorunu vardı. Değişik yargı kararları çıktı. Ama ağırlıklı olarak her ne kadar trafik 

sigortası açısından sadece Karayolları Trafik Kanunu’nda düzenlenmiş bir hak ise de diğer 

sigortaları kapsayacak şekilde geniş yorumlanması gerektiği görüşünün etkisiyle konu 

Yargıtay’a gitti ve İBK ile eski TTK’da da herhangi bir düzenleme yer almamasına rağmen zarar 

görenlerin doğrudan sigortacıya dava açma hakları vardır noktasına gelindi. Yeni TTK’ya da 

girdi. 

6. Doğrudan dava hakkı 

MADDE 1478- (1) Zarar gören, uğradığı zararın sigorta bedeline kadar olan 

kısmının tazminini, sigorta sözleşmesi için geçerli zamanaşımı süresi içinde 

kalmak şartıyla, doğrudan sigortacıdan isteyebilir. 

Buradaki sigorta bedelini şöyle anlamalıyız; 1461’de sigortacının sorumluluğu sigorta 

bedeli ile sınırlıdır, derken sigortacının sorumluluğu ifadesinin sigorta ettirene karşı 

sorumluluğu, sorumluluk sigortalarında zarar görene karşı sorumuluğu kapsayacak şekilde 

anlaşılmalıdır. Zira zarar görenin sigortacıya doğrudan dava açmasındaki talebinin sınırını da 

sigorta bedeli oluşturacak.  

Peki zarar görenin sigorta bedelini aşan zararı söz konusu ise? Sigorta bedeli 

100.000,00TL, zarar görenin zararı 150.000,00TL diyelim. Zarar gören aradaki 50.000,00TL’sini 
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borçlar hukuku hükümlerine göre, haksız fiile, kusursuz sorumluluğa vesaireye dayanarak sigorta 

ettirenden talep edebilir. 

4.3.1.7. Sigortacının Zarar Görenden Bilgi Alma Hakkı (1479) 

TTK 1479, sigortacının zarar görenden bilgi alma hakkını düzenliyor. Aslında bilgi alma 

hakkı, aydınlatma yükümlülüğü hem sigortacı hem sigorta ettiren açısından ayrıntılı olarak 

düzenlenmişti; aydınlanma yükümlülüğü, aydınlatma yükümlülüğü, bilgi verme yükümlülüğü ve 

bilgi alma hakkı. Sorumluluk sigortalarında bir de zarar görenden bilgi alma hakkının 

düzenlenmiş olduğunu görüyoruz. Neden böyle ayrı bir hükme gerek duyulmuş? Çünkü, 

sorumluluk sigortalarında zarar gören sigorta sözleşmesinin tarafı da ilgilisi de değildir. Ancak 

sadece ve sadece sorumluluk sigortaları ile sınırlı olarak zarar göreni biz ilgili kapsamına 

sokabiliriz. Zarar görene doğrudan dava açma hakkı tanınmış olması ve sigorta sözleşmesinin 

tabi olduğu zamanaşımına tabi olması ve sigorta bedeli ile sınırlı olarak yani adeta sözleşme ile 

bir bağ kurulmuş. O nedenle sorumluluk sigortalarında ilgili kavramına zarar göreni de 

dahil etmek gerekir. Dolayısıyla sigortacının genel hükümlerden kaynaklanan sigorta ettirenin 

bilgisine ihtiyaç duyduğu durumlarda bunun sigortalıyı, temsilciyi varsa lehtarı da kapsadığına 

değinmiştik. İşte sorumluluk sigortalarında zarar gören de bu kapsam içine girer. Çünkü zarar 

gören, sigorta ettirene nazaran tazminat miktarının belirlenmesine daha yakındır. TTK 1479’a 

bakalım. 

7. Sigortacının zarar görenden bilgi alma hakkı 

MADDE 1479- (1) Sigortacı, zarara sebep olan olayın ve zarar miktarının 

belirlenmesi amacıyla, zarar görenden bilgi isteyebilir. Zarar gören, sağlanması 

ihtimali bulunan ve istenilmesi haklı görülebilecek ilgili tüm belgeleri 

sigortacıya vermek zorundadır. Zarar görenin bu zorunluluğa uymaması hâlinde, 

durumun zarar görene yazılı bildirilmiş olması kaydıyla, sigortacının 

sorumluluğu, zorunluluk yerine getirilmiş olsaydı ödemek zorunda kalacağı 

miktarla sınırlıdır. 

Zarar görenleri sigorta sözleşmesi hukukunun dolaylı olarak içine dahil etmiş olan bir 

düzenleme. Zarar görenler fotoğraf, doktor raporu vs. hepsini sorumluluk sigortasının türüne 

göre zarar miktarının tespitine yarayacak tüm bilgi ve belgeleri vermek zorundadır. Vermesi 

tazminat miktarı üzerinde etkiliyse, ‘verseydi şu kararı verecektim’ biçimindeki bir 

değerlendirmeyi yapma imkanı verir sigortacıya. 1486/2 uyarınca bu hükme aykırı sözleşme 

şartları geçersizdir. 
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4.3.1.8. Takas (1480) 

1480. maddede takas mevzuu düzenlenmiştir. 

8. Takas 

MADDE 1480- (1) Sigortacı, zarar görene ödeyeceği sigorta tazminatını, sigorta 

sözleşmesinden doğan alacakları ile takas edemez. 

Takas yasağı getirilmiştir. Çünkü zarar gören sigorta sözleşmesinin tarafı değildir. 

Sigorta tazminatını zarar görene ödeyecek ama örneğin sigorta ettirenin sigorta sözleşmesinden 

doğan alacakları takas ettiremez. Sözleşmeden doğan alacak talepleri sigorta ettirene karşıdır, en 

önemli alacak da prim alacağıdır. Ya da riskin gerçekleşmesi ile birlikte bütün primler muaccel 

olacağı için kalan bakımından takas edemez. Normal koşullarda yani sorumluluk sigortası söz 

konusu değilse takas yapabilme imkanı, tazminattan indirim yapma imkanı vardır. Zarar göreni 

koruma düşüncesi ile düzenlenmiş. 

4.3.1.9. Halefiyet (1481) 

1481. maddede düzenlenen halefiyette de 1473. madde ile ilgili açıklamalarımızda 

değindiğimiz şeyler hemen hemen aynı.   

9. Halefiyet 

MADDE 1481- (1) Sigortacı, sigorta tazminatını ödedikten sonra hukuken 

sigortalı yerine geçer. Sigortalının gerçekleşen zarardan dolayı sorumlulara karşı 

dava hakkı varsa bu hak, tazmin ettiği bedel tutarında sigortacıya ait olur. 

(2) Sorumlulara karşı bir dava veya takip başlatılmışsa, sigortacı, mahkemenin 

veya diğer tarafın onayı gerekmeksizin, halefiyet kuralı gereğince, sigortalısına 

yaptığı ödemeyi ispat ederek, dava veya takibi kaldığı yerden devam ettirebilir. 

(3) Sigortalı veya zarar gören, birinci fıkra gereğince sigortacıya geçen haklarını 

ihlal edici şekilde davranırsa, sigortacıya karşı sorumlu olur. 

4.3.1.10. Zamanaşımı (1482) 

Sorumluluk sigortalarına ilişkin zamanaşımı TTK 1482’de düzenlenmiştir.  

10. Zamanaşımı 

MADDE 1482- (1) Sigortacıya yöneltilecek tazminat istemleri, sigorta konusu 

olaydan itibaren on yılda zamanaşımına uğrar. 

Genel hükümlerde sigorta sözleşmelerinden kaynaklanan talepler ve sigorta bedeli ve 

primin alınması bakımından TTK 1420’de 2 ve 6 yıllık zamanaşımı süreleri öngörülmüştür.
81

 

Sorumluluk sigortası açısından 1482. maddede sigorta tazminatının ödenmesi bakımından 

sigortacıya yönelecek tazminat istemleri sigorta konusu olaydan itibaren 10 yılda zamanaşımına 
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uğrar. Bu hükme aksi sözleşme şartlarının geçersiz olduğunu 1486. maddeden yani koruyucu 

hükümlerden çıkartabiliyoruz.  

Neden sorumluluk sigortlarında zamanaşımı süresi diğer sigorta türlerine göre daha uzun 

belirlenmiştir? Diğer ülkelerle karşılaştırdığımızda bazı ülkelerde 10 yıl bile kısa kalıyor. Çevre 

risklerinde 30 yıla kadar çıkabiliyor. Çünkü özellikle de sorumluluk sigortasının konusunu 

oluturan risklerin pek çoğunda mal, yangın, deprem, hırsızlık, trafik kazasıgibi  bir olayla birlikte 

zararın hemen ortaya çıktığı olaylar değil de daha çok tedrici olaylar, zamanla yavaş yavaş 

zararın ortaya çıktığı, seri zararların söz konusu olduğu olaylar söz konusudur. TTK’da ilk kez 

böyle bir ayrım yapılmıştır.  

4.3.2. Zorunlu Sigortalara İlişkin Hükümler (1483-1484) 

Zorunlu sigortalara ilişkin olarak da bazı düzenlemeler getirilmiştir. Zorunlu sigortalarda 

Sigortacılık Kanunu’nda yer alan düzenleme gereğince kamu yararının gerektirdiği durumlarda 

Bakanlar Kurulu yetkili kılınmıştır. Zorunlu sigorta uygulaması değişik alanlarda
82

 

yapılmaktadır. Bunlara ilişkin de genel koşullar yürürlüğe konmuştur. 

4.3.2.1. Sözleşme Yapma Zorunluluğu (1483) 

TTK madde 1483’de sözleşme yapma zorunluluğu düzenlenmiştir. 

II - Zorunlu sorumluluk sigortaları 

1. Sözleşme yapma zorunluluğu 

MADDE 1483- (1) Sigortacılar, diğer kanunlardaki hükümler saklı kalmak 

üzere, faaliyet gösterdikleri dalların kapsamında bulunan zorunlu sigortaları 

yapmaktan kaçınamazlar. 

Sorumluluk sigortaları zorunlu olduğunda kamu yararı, sosyal boyutu çok daha bariz bir 

biçimde kendisini gösterdiği için bu hüküm gelmiştir. Aslında sigorta hukukuna hakim ilkenin 

sözleşme serbestisi olduğunu söylemiştik. Bir sigorta türünün zorunlu sigorta olarak düzenlenmiş 

olması, sözleşme serbestisi ilkesinin ortadan kaldırılması demek değildir. Ben bu sigorta 

sözleşmesini yaptırmak zorundayım ama istediğim sigortacıyla ve yine sigortacıyla aramda 

konuşabileceğim asgari koşullar dışında birtakım farklılıklar öngörerek sözleşmeyi 

yaptırabilirim. Ancak yine sigorta ettirenleri, geniş anlamda tüketicileri koruma düşüncesiyle ve 

bunlar açısından sözleşme serbestisini sağlamlaştırmak bakımından sigortacılara alanları içine 
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 Trafik sigortası, mesleki sorumluluk sigortaları, asansör kazaları, özel güvenlik şirketleri dolayısıyla, tehlikeli 

madde taşıma, tüpgaz, taşıma ilişkilerinde (koltuk sigortası) gibi sigortalar. 
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giren (Sigorta Genel Müdürlüğü’nden ruhsat almış) hayat ve hayat dışı sigorta olarak ikiye 

ayrıldığını  hayat dışı sigorta yapma yetkisi olan sigortacılar bakımından kendilerine sorumluluk 

sigortası talebiyle gelindiğinde bu sigorta sözleşmesini yapma yükümlülüğü getirilmişti. Bu 

hüküm TTK’ya yeni girmiştir. Özellikle konut finasmanı sisteminde de baktığınızda 

sigortacıların bankaların iştiraki olmaları dolayısıyla (Vakıfbank, Güneş Sigorta vs. gibi) 

özellikle de kredi müşterileri kredi kartı müşterileri dolayısıyla bu geniş müşteri portföyü aynen 

kendi iştiraki olan sigorta şirketinin de porföyü oluyordu. Bu rekabeti zedeliyordu. Hatta 

bankalar kredi sözleşmelerine hüküm koymak suretiyle kendi iştiraki olan sigorta şirketine 

sigorta ettirenleri zorunlu olarak yönlendirme gibi bir tutum içine de girmişlerdi. Örneğin konut 

finansmanı ile ilgili hükümlerde sigorta sözleşmesinin belirli bir sigorta şirketi ile 

yapılabileceğine ilişkin yasaklayıcı hüküm getirilmiş. Bir taraftan da sigortacılara zorunlu sigorta 

yapma zorunluluğu getirilmiştir. Bu yaklaşım 1483 ile sözleşme yapma zorunluluğu zorunlu 

sigortalar açısından sigortacılar  bakımından düzenlenmiştir. 

Bankaların iştirakı olan sigorta şirketleri ile böyle bir banka ile iştiraklik ilişkisi içinde 

bulunmayan sigorta şirketleri arasındaki rekabeti zedeleyici davranış dolayısıyla konu RK’ya 

taşındı. RK: Bunun herhangi bir sıkıntı yaratmadığını yani rekabetin korunması anlamında 

hukuki müdahalenin gerekmediği noktasında bir karar verdi. Hoca yanlış buluyor. Çünkü banka 

müşterilerinin sigorta şirketleri için inanılmaz büyüklükte olası sigorta sözleşmesi akdetme 

potansiyeli vardır. 

4.3.2.2. Zarar Görenle İlişkide İfa Yükümlülüğü (1484) 

1484. madde zarar görenle ilişkide ifa yükümlülüğünü düzenlemiştir. 

2. Zarar görenle ilişkide ifa yükümlülüğü 

MADDE 1484- (1) Sigortacı, sigortalıya karşı ifa borcundan tamamen veya 

kısmen kurtulmuş olsa da, zarar gören bakımından ifa borcu, zorunlu sigorta 

miktarına kadar devam eder. 

(2) Sigorta ilişkisinin sona ermesi, zarar görene karşı ancak, sigortacının 

sözleşmenin sona erdiğini veya ereceğini yetkili mercilere bildirmesinden bir ay 

sonra hüküm doğurur. 

(3) Zarar, sosyal güvenlik kurumları tarafından karşılandığı ölçüde sigortacının 

sorumluluğu sona erer. 

Sigortalıya karşı ifa borcundan kurtulma sigorta sözleşmesinden kaynaklanan (hani 

tazminattan idirim yapılabilir vs. gibi sigortacı ile sigorta ettiren arasında sigorta sözleşmesinden 

doğan bazı özel durumlara değinmiştik) dolayısıyla sigorta ettirene karşı borcundan kurtulmuş 
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olsa da zarar gören bakımından ifa borcu zorunlu sigorta miktarına kadar devam eder(zorunlu 

sigortanın zarar göreni koruyucu yaklaşımı nedeniyle). 

4.3.3. Sorumluluk Sigortalarına Uygulanacak Hükümler (1485) 

Sorumluluk sigortasının tarihçesine bakmıştık. Sorumluluk sigortaları zarar sigortalarının 

bir  türünü oluşturması dolayısıyla bu hükümler arasında yer almayan hususlarda kendisi gibi 

zarar sigortası olan mal sigortasına ilişkin hükümler de uygulanır. 

III - Sorumluluk sigortalarına uygulanacak hükümler 

MADDE 1485- (1) Sorumluluk sigortalarına genel hükümlerle birlikte, 1454 

üncü ve 1458 inci maddeler, 1466 ncı maddenin birinci fıkrası ve 1471 inci 

madde de uygulanır. 

TTK 1485-Hangi hükümler sorumluluk sigortalarında da uygulama alanı bulacak? 

 Sorumluluk sigortalarına genel hükümlerle birlikte 1454. madde. Yani başkası lehine 

sigorta. Demek ki sorumluluk sigortası ile de sigorta ettiren kendi menfaatini güvence 

altına alabileceği gibi bir başkasının menfaatini de güvence altına alabilecektir.  

 TTK 1458; geçmişe etkili sigorta-Riskin gerçekleşmiş olduğunu bilip bilmeme 

noktasında. 

 TTK 1466/1; müşterek sigorta. Müteselsil sorumluluğa ilişkin 2. fıkra sorumluluk 

sigortaları bakımından uygulanmayacaktır.  

 1471; zarar gören mal ve zararın gerçekleştiği yerde değişiklik yapmama yükümlülüğü 

sorumluluk sigortalarında sigorta ettirene yüklenmiş bir yükümlülüktür. 

4.4. Koruyucu Hükümler (1486) 

C) Koruyucu hükümler 

MADDE 1486- (1) 1453 üncü maddenin ikinci fıkrasının ikinci cümlesi, 1458 

inci maddenin birinci fıkrasının ikinci cümlesi, 1459 ve 1461 inci maddeler, 

1463 üncü maddenin birinci fıkrası, 1472 ve 1477 nci madde hükümlerine aykırı 

yapılan sözleşmeler geçersizdir. 

(2) 1456 ncı maddenin birinci fıkrası, 1465 ilâ 1468, 1479, 1480, 1482, 1484 ve 

1485 inci madde hükümlerine aykırı sözleşme şartları geçersizdir. 

(3) 1471 inci maddenin ikinci fıkrası, 1474 ilâ 1476 ncı madde hükümleri 

sigortalı aleyhine değiştirilemez; değiştirilirse bu Kanun hükümleri uygulanır. 

Koruyucu hükümler-1486-Üçlü bir kategori ve üç ayrı yerde karşımıza çıkıyor: 

 Genel hükümlerde koruyucu hükümler. 

 1486; zarar sigortalarında koruyucu hükümler. 

 Meblağ sigortalarında yani can sigortalarında koruyucu hükümler. 
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Bu şekilde zarar sigortalarına ilişkin olarak hem mal hem de sorumluluk sigortalarına ilişkin 

kanunumuzda düzenlenmiş olan hükümleri inceledik. Bu hükümlerin uygulamasını özel sigorta 

hükümlerine ilişkin genel şart hükümlerini veya özel kanunlarda ve KHK’larda daha örnekler 

üzerinden göreceğiz. Bundan sonraki açıklamalarımız hayat sigortalarına ilişkin olacak. 

5. CAN SİGORTALARI (1487-1520) 

TTK madde 1487 ilâ 1520 arasında can sigortaları düzenlenmiştir. 1487 ilâ 1506. 

hükümler arasında düzenlenen hayat sigortaları can sigortalarının en yoğun uygulanan türüdür. 

Can sigortalarında (meblağ sigortaları) kanun koyucu zarar sigortalarından farklı bir bakış açısını 

tercih etmiştir. Çünkü meblağ sigortaları sigortacı ile sigorta ettirenin önceden kararlaştırdıkları 

bir bedelin olay gerçekleştiğinde ilgili kişilere ödenmesi şeklinde işleyen sigortadır. Olay dedik, 

risk kavramını kullanmıyoruz çünkü can sigortlarında sigortacının sigorta bedelini ödeme 

yükümlülüğünü aktive eden durumlar sadece tehlike, risk, kaza, hastalık gibi durumlar değil, 

keyifli olaylardır. Eğitim sigortaları, çeyiz sigortaları, mezuniyet ve evlenme gibi olaylar veya da 

hayatta kalma olasılığı hayat sigortaları ile güvence altına alınabilen durumlardır.  

Sigorta primi ve prim ödeme borcunda açıklama yaparken sigorta ettirenler açısından 

değil ama sigortacı cephesinden prime baktığımızda farklıydı. Sigortacı açısında zarar 

sigortalarında prim safi prim ve masraflardan oluşurken hayat yani can sigortalarında buna 3. Bir 

kalemin yani tasarruf primi olarak alınan miktar da dahildir. Zira can sigortlarında bu prim adı 

altında alınan miktarın nemalandırıldığı, kâra katılımlı hayat sigortası sözleşmelerinin 

akdedilebileceğni söylemiştik. 

Menfaat ilkesi, halefiyet ilkesi, sigorta bedeli ile sigorta değeri arasındaki eşitlik ve bunun 

bozulmasıyla ortaya çıkacak aşkın, eksik sigorta ve çifte sigorta yasağı hayat sigortalarında söz 

konusu olmayacaktır. Can sigortaları: 

 Hastalık  sigortası 

 Hastalıkta hastalık riski-ilaç tedavi giderleri vs. 

 Kaza sigortası 

Kaza riski dolayısıyla can ve  malvarlığımızdaki zararlar güvence altına alınır. 

 Hayat sigortası 
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İki temel risk güvence altına alınır: 

 Ölüm riski 

Gerçekleşmesi kesin ama ne zaman gerçekleşeceği belirsiz olan bir 

olay olması dolayısıyla hayat sigortaları ile güvence altına alınır. ‘10 yıl 

içinde öldüğü takdirde’ gibi. Ölüm olayı geçekleştiğinde mirasçılar bu 

sigortadan yararlanacaktır. 

 Hayatta kalma olasılığı 

‘10 yıl içinde hayatta kalırsam’ biçiminde. Beklenmedik ölümlerin 

çok olması nedeniyle, bu risk sigortacılar bakımından sigorta tekniğine, 

olasılıklara uyan bir olasılıktır. 

5.1. Hayat Sigortası (1487-1506) 

5.1.1. Tanım (1487) 

TTK 1487, hayat sigortalarını tanımlamıştır. Hayat branşı, hayat dışı branşlara nazaran 

ayrı bir branştır. Hayat sigorta şirketleri ayrı sigorta şirketleridir, sadece bunları yani can 

sigortalarını akdederler, ona göre ruhsat alırlar. Hayat sigortalarında sigorta ettiren kendi can 

varlığını güvence altına alıyorsa kendisi riziko şahsıdır. Yani sigorta ettiren ile sigortalı aynı 

olabilir. 

Sigorta sözleşmelerinde sigorta ettiren ve sigortalı eşit olmayabilir. Bir başkasının hayatı 

üzerine de sigorta sözleşmesi yaptırılabilir. Bu kişiye hayat sigortalarında riziko şahsı denir. 

Kanunda her ikisi için de aynı ifade kullanılsa da sigortalı ve riziko şahsı farklıdır. Zarar 

sigortalarında sigortalı menfaati sigorta ile güvence altına alınan ve risk gerçekleştiğinde sigorta 

tazminatı ödenecek olan kişiyken hayat sigortalarında sadece riskin üzerinde gerçekleşeceği 

kişidir. Bu kişinin sigorta bedeli talep etme hakkı yok. Her durumda sigorta bedeli sigorta 

ettirene ödenir eğer lehtar yoksa. Uygulamada sigorta ettiren aynı zamanda lehtar olarak da 

adlandırılıyor ama yanlış bu ve hiç gerek yok. 

 H12D1&2 
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Pratik 5
84

 

Soru 4: A, İstanbul’daki 3.000.000,00TL’lik yalısını yangın riskine karşı sigortalatmak 

istemektedir. Bunun için, görüşme yaptığı X ve Y sigorta şirketleri tek başlarına değil, ama 

birlikte A’ya bu güvenceyi verebileceklerini belirtmişlerdir. Bunun üzerine A, X ve Y sigorta 

şirketleri ile bir yıllık yangın sigortası sözleşmesini aşağıdaki şekilde akdetmiştir: 

X sigorta şirketi : 2.000.000,00TL 

Sözleşme süresi : 01.01.2013 - 01.01.2014 

Y sigorta şirketi : 2.000.000,00TL 

Sözleşme süresi : 01.01.2013 - 01.01.2014 

Çıkan bir yangın sonucunda, A’nın yalısı tamamen yanmıştır. Bu durumda, A tarafından 

akdedilen sigorta sözleşmesinin türünü de belirterek X ve Y sigorta şirketleri tarafından 

ödenecek sigorta tazminatını ayrı ayrı belirtiniz.  

Birbirlerinden haberdar olmaları da içimizi rahatlatıyor. 1466. madde uyarınca burada 

müşterek sigorta söz konusudur. Aynı zamanda ve aynı tarihlerde ve aynı süreler içinde aynı 

rizikoya karşı sözleşme söz konusu. Bu sözleşme ancak sigortalanan menfaatin değerine kadar 

geçerli olacaktır. Toplam sigorta bedeli 4.000.000,00TL (2.000.000,00TL + 2.000.000,00TL) X 

ve Y bakımından o halde 2.000.000,00TL / 4.000.000,00TL şeklinde yani 1/2 . Ev tamamen 

yanmış 3.000.000,00TL zarar o halde. O halde X ve Y 1.500.000,00TL ödeyecektir.  

 

Soru 5: A, 24.000,00TL değerindeki otomobilini 01.01.2013 tarihinde 24.000,00TL’ye X 

sigorta şirketine; 16.000,00TL Y sigorta şirketine; 8.000,00TL’ye T sigorta şirketi nezdinde 

kasko sigortası ile güvence altına aldırmıştır. Tüm sözleşmeler birer yıllıktır. Bir trafik kazası 

sonucunda A’nın otomobilinde 12.000,00TL’lik maddi hasar meydana gelmiştir. Buna göre,  

                                                 
83

 H12D3 dersi Ayşe Canikli tarafından hazırlanmıştır. 
84

 Pratik 5 soruları, Pratik 4’ün 4., 5. ve 6. sorularının cevaplanmasından ibarettir. bkz., s. 115-116. 
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a. Olayda A tarafından akdedilen sigorta sözleşmelerini hukuki açıdan değerlendiriniz 

ve yapılan sigorta sözleşmelerinin geçerliliklerini de tartışarak her birinin A’ya 

ödemesi gereken tazminat miktarını gerekçesiyle belirtiniz. 

Madde 1466 gereğince müşterek sigorta vardır. Burada müşterek sigortanın şartlarının 

sağlandığını görüyoruz. 1466.madde gereğince bu sigorta sözleşmelerin hepsi ancak sigorta olan 

menfaatin değerine kadar geçerli sayılacaktır. Ve her biri sigorta ettirdiği değer oranında sorumlu 

olacaktır. Burada dikkatimizi çeken sözleşmelerin aynı günde yapılmış olması. Ayrıca aynı 

günde yapılmış olan sözleşmeler aynı anda yapılmış sayılır diyor kanunda. 1468. maddeye 

bakıyoruz. Aynı günde yapılan sigorta sözleşmelerin aynı sürede aynı menfaat ve aynı rizikoya 

karşı dolayısıyla hakikaten 1466. maddedeki müşterek sigorta koşullarının gerçekleştiğini 

dolayısıyla da bedeller toplamına nazaran tazminat miktarlarının şu şekilde olacağını 

söylemeliyiz:  

X   (24.000/48.000) x (12.000) = 6.000,00TL 

Y  (24.000/48.000) x (16.000) = 4.000,00TL 

Z  (24.000/48.000) x (8.000) = 2.000,00TL  

Zararın ne kadarını kimin karşılanacağı bu şekildedir. Toplamda yine müşterek çifte veya 

kısım-kısım sigortalara ilişkin düzenlemelerin de zarar sigortalarında zarar=sigorta tazminatı, 

sigorta bedeli=sigorta değeri esasının yansıması olan bu ilke doğrultusunda veya zenginleşme 

yasağının sağlanması doğrultusunda kanun koyucu tarafından özel olarak düzenlendiğini 

söylemiştik. Bu hükmü uyguladığımız zaman da A’nın talep edebileceği tazminatın 12.000,00TL 

olduğunu görüyoruz.  

b. Olayda ödenen primlerin bir bölümünün geri verilmesinin istenilebilmesinin 

mümkün olup olmadığını gerekçesiyle belirtiniz. 

1466. maddeye baktığımızda buna ilişkin bir düzenleme yok. Ancak biz müşterek 

sigortaya ilişkin düzenlenen aşkın sigorta hükümlerinin de uygulanmasını ortadan kaldıran veya 

kısım-kısım sigortadaki eksik sigorta hükümlerini ortadan kaldıran daha özel hükümler onlara 

nazaran. Oradaki düzenlemelere gitmiyoruz. Olayımızda kısmi zarar meydana geldiği için zaten 

herhangi bir şekilde bu sigorta sözleşmesinin sona ermesi veya prim iadesinin gündeme 
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gelmeyeceği bir durum var çünkü kısmi zarar var. Tam zarar meydana gelmiş olsaydı SS’nin tam 

zararı bu oranda karşılayacaklardı ve fazlaya yapılan kısımlar dolayısıyla sigorta ettirenin 

ödediği fazla primler söz konusu olup bunların iadesi gündeme gelebilirdi. Ama şuan böyle bir 

prim iadesi söz konusu değil. Çünkü sigorta sözleşmesi devam edecektir başka zararlar da 

meydana gelebilir. Genel hükümlerde bunun sigorta bedelinden indirim olarak da karşımıza 

çıkabileceğini söylemiştik.  

c. Sigorta sözleşmeleri aynı sırayla ve aynı koşullarda 1-10 ve 20 ocak 2013 

tarihlerinde yapılmış olsaydı birinci ve ikinci soruya vereceğiniz yanıtlarda herhangi 

bir değişiklik olur muydu? Neden? 

Bu birden çok sigortanın türlerini birbirinden hangi kriterlerle ayırt ediyoruz bu bilgi 

cevap için yardımcı olacak. Menfaatin tamamı daha önce sigorta edilmiş olması çifte sigortanın 

düzenlendiği 1467.maddede aranan bir şarttı.  Tamamı sigorta edilmiş bir menfaat daha sonradan 

ki burada tarihler farklılaşmış artık aynı günde aynı tarihte yapılmadıkları için çifte sigortaya 

gidecek ve 1467.maddeye göre ancak aşağıdaki hal ve şartlarda geçerli olabilir daha sonraki 

SS’ler aksi takdirde geçerliliği söz konusu olmayacak. Bu koşullara göre de bu sorunun cevabı 

verilebilir, pek fazla ayrıntıya girmeye gerek yok. 

d. A’nın kusurlu olduğu trafik kazanasında araçları hasara uğrayan diğer araç sahipleri 

zararlarının tazmini için, yukarıdaki sigorta şirketlerine başvurabilirler mi? 

Gerekçesiyle belirtiniz.  

Kasıt olmadığı sürece, yani 1429 kusur ihmal bunların sigorta ile güvence altına 

alındığını söylemiştik dolayısıyla da elbette sigorta şirketlerinin kusuru olsa dahi bu trafik 

kazasında yine de ödemesi söz konusu olabilir.  

Soru 6: A, 01.01.2013 tarihinde birer yıl geçerli olmak üzere, 20.000,00TL değerindeki 

otomobilini 30.000,00TL üzerinde trafik kazalarına karşı; Çankaya’da bulunan 250.000,00TL 

değerindeki evini 200.000,00TL üzerinden yangın tehlikelerine karşı X sigorta şirketi nezdinde 

sigorta ettirmiştir. A, ayrıca aynı tarihte kendisinin ölümü halinde 50.000,00TL’nin çocukları B 

ve C’ye verilmesi üzerine de bir sigorta sözleşmesi akdetmiştir. Sigorta süresi içinde bir futbol 

maçı sonrası çıkan olaylar sırasında A’nın otomobili yakılmış ve otomobilin değeri 
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5.000,00TL’ye düşmüştür. Aynı hafta evi de kundaklanan ve 150.000,00TL zarara uğrayan A, 

yaşadıklarına dayanamayarak 30.04.2013 tarihinde intihar etmiştir. Buna göre,  

a. Olayda akdedilmiş sigortaları gerekçeleriyle belirtiniz.  

Birden çok sigorta var mı? Hukuki anlamda birden çok sigorta var mı veya yok mu? 

Birisi ev birisi araba dolayısıyla menfaatler farklı, riskler de farklı. Bu açılardan her ne kadar 

kasko ve yangın sigorta sözleşmeleri X sigorta şirketi nezdinde aynı tarihte 1 yıl süreyle 

akdedilmiş ise de ve bize birden çok sigorta varmış zemini varmış gibi dursa da hukuki anlamda 

baktığımızda aynı menfaatin aynı rizikolara karşı sigorta ile güvence altına alınması koşulu 

sağlanmadığı için bu örnekte birden çok sigorta yoktur. Bu doğrultuda da iki kasko sigortası, mal 

sigortası, yangın sigortası yine mal sigortası ve diğeri de can sigorta türü olarak hayat sigortası 

olarak karşımıza çıkmaktadır. 

b. Olayda veriler ışığında otomobili tamamen yanan A’nın sigorta şirketinden 25.000TL 

talep edebilmesi mümkün müdür? Neden? 

Sigorta değeri 20.000,00TL 30.000,00TL üzerinden sigorta ettirmiş ve otomobil yanmış 

değeri 5.000,00TL’ye düşmüş. Yani 15.000,00TL de kayıp var. 1463. madde gereğince sigorta 

bedeli sigorta olunan menfaatin üstünde ise bedelin değerin üzerinde olduğunu görüyoruz ve 

aşkın sigortadır bu, aşan kısmın geçersizliği söz konusu.  

250.000,00TL değerindeki evi 200.000,00TL üzerinden sigorta ettirmiş. Sigorta değeri 

sigorta bedelinden yüksek kalmış. Eksik sigorta söz konusu 1462. madde.  150.000,00TL zararı 

var, kısmi zararı var. Dolayısıyla orantı prensibi uygulanarak ödeyeceği tazminat bulunabilir. 

Neticede 120.000,00TL. 

Öteki de hayat sigortaları ile ilgili. Bunu daha sonra cevaplarız. İntihar özel bir risk hayat 

sigortaları açısından. Hayat sigortalarını genel anlattıktan sonra üstünde duracağız.  

c. Evi kundaklama sonucunda tamamen yanan A’nın sigorta şirketinden 150.000TL 

talep edebilmesi mümkün müdür? Neden?  

d. A’nın çocuklarının 50.000,00TL’yi talep edebilmesinin koşullarını belirtiniz ve bu 

sigortanın hukuki niteliğini gerekçesiyle açıklayınız. 

 H12D3 
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Biliyoruz biz ki artık can sigortaları mal varlığımızın aktif veya pasifini güvence altına alan 

zarar sigortalarından, mal sigortalarından, topluluk sigortalarından farklı olarak artık can 

varlığımızı güvence altına alan sigorta türü olarak karşımıza çıkıyor. Bunların ticaret 

kanunumuzda yer alan türlerinden bahsetmiştik. Hayat sigortaları en yaygın uygulama alanı 

bulan can sigortasıdır. Kaza sigortaları özel olarak kaza riskini ve zararını karşılayan ve 

nihayetinde de hastalık ve sağlık sigortaları. Can sigortalarının can varlığının da özelliği ve mal 

sigortasına nazaran karşı karşıya kalacağı risklerin özelliği; ölüm gibi hastalık gibi daha değişik 

riskler olduğu için. Hastalık dolayısıyla işe gidememe, alışamama durumları. Emeklilik son 

yollara kadar sosyal güvenlik çatısı altında güvence verilen bir risk olarak karşımıza çıkarken 

şimdi hayat sigortaları kapsamında özel emeklilik şirketlerinin kurulmuş olması dolayısıyla 

emeklilik riskinin de güvence altına alınabildiğini görüyoruz. Dolayısıyla çeşitli risklerin hayat 

sigortaları ile güvence altına alınabildiğini görüyoruz. Tabi risk kavramının kullanılmasının bazı 

durumlarda uygun olduğunu ama riskin tehlikenin söz konusu olmadığı durumlarda da olay 

kavramının bu sigorta açısından daha doğru olduğunu söylemiştik. Kanun koyucu da 1401’de 

ititbaren olay kavramını tercih ediyor. 1487. maddede hayat sigortalarının tanımının yapıldığını 

görmüş idik. Hayat sigortası ile sigortacı belli bir prim karşılığında sigorta ettirene veya onun 

belirlediği kişiye yani lehdara sigortalının ölümü veya hayatta kalması halinde sigorta bedelini 

ödemeyi üstlenir. Sigortalıda farklılaşma var. Riskte, olayda farklılaşma var, mesela ölümü veya 

hayatta kalma olasılığını görüyoruz.  

İki tür hayat sigortası akdedilebiliyor ama uygulama her durumda güvence sağlanabilmesini 

sağlamaya yönelik olarak da talimat
86

 hayat sigortası olarak adlandırabileceğimiz hayat sigortası

sözleşmeleri de yani ölüm riskinin ve hayatta kalma olasılığını güvence altına alan sigortaya da 

rastlayabiliyoruz. 

A) Hayat sigortası

I - Tanım

MADDE 1487- (1) ...

(2) Hayatı sigorta edilen kimse, ilk primin ödenmesinden önce ölmüşse sigorta

sözleşmesi geçersizdir.

85

86
 H13D1&2 dersleri Refia Kadayıfçı tarafından hazırlanmıştır. 

 Yirmisekiz hoca talimat demiş gibi algılıyorum, ancak konu ile ilgili internette bilgi bulamadım. Gerçi, önemli de 

değil zaten. 



133 

 

  

Mevcut zarar sigortalarından edindiğimiz bilgilerle bu fıkrayı somutlaştırıp bu 

düzenlemenin neden getirildiğini anlayabiliriz. 

Sorumluluğun ilk primin ödenmesi ile başlayacağına ilişkin hayat sigortaları açısından da 

geçerli olacağı için ve risk ölüm riskinin güvence altına alındığı sigortalarda veya karma 

sigortalarda daha henüz prim ödenmeden sigortalının ölümünün sigorta sözleşmesini geçersiz 

kılacağına ilişkin bir düzenleme. Çünkü artık risk ortadan kalkmıştır, riskin geçekleşme olasılığı 

da söz konusu olmayacaktır. 

Hayat sigortalarının zenginleşme amacıyla kullanılması, can varlığını ilgilendirmesi, 

ölüm gibi hayatta kalma gibi riskleri güvence altına alması dolayısıyla biraz daha farklı biraz 

daha sigortalıları veya sigorta ettirenleri koruyucu düzenlemelerin de getirilmiş olduğunu 

görüyoruz. Yani hak elde etme ve sigortacıdan zenginleşme taleplerde bulunabilme noktasında 

sigorta ettirenlerin taleplerinin zarar sigortalarına nazaran daha çeşitlendiğini de görebileceğiz. 

Bu meblağ sigortanın yani can sigortanın o farklı yapılanmasından kaynaklanmaktadır. 

5.1.2. Tontin (1488) 

1488. maddede tontin diye sevimli bir şey duyuyoruz. Tontin diye bir kişi bulmuş onun 

ismiyle anılıyor. Ticaret kanunumuzda bu müessese yasaktı fakat yeni kanunda zamansal 

biçimde yaşanan değişikliklerin sonucunda 1488.maddede bunun hukuken geçerli bir biçimde 

kabul edildiğini gördük. 

II - Tontin 

MADDE 1488- (1) Birden çok kişi tarafından verilen katkı payları ile 

oluşturulan varlıkların, belirli bir tarihte hayatta kalanlar ve ölenin önceden 

belirlemiş olması hâlinde, lehtarlar arasında paylaştırılması ilkesi uyarınca 

tontinler kurulabilir. 

Bu tamamen karşılıklı-ritüel sigorta yapılanmasına benziyor. Sigortacı da sigorta ettiren 

de kendi risklerini kendi kurdukları kooperatifle güvence altına alma olasılıkları vardı. Bu 

yapılanmada da iki veya daha fazla kimse örneğin belirli bir meblağı bir araya getirip 3 yıl 5 yıl 

10 yıl sonra hayatta kalanlar tarafından bu paranın paylaşılması. Yine çeşitli kurumlarca 

gerçekleştirilen fon uygulamalarına da çok benziyor. Bu neden sigorta hukuku konusu içine dahil 

edilmiş, ama buarada bir sigorta şirketi yok kişiler kendi kendilerine adeta bir fon yaratıyorlar. 
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Fon uygulamasının günümüz hukukunda çok yaygın olmasının etkisi var. uzak durulmasının 

nedeni ahlaki riskti. Çünkü kişilerin böyle bir karşılıklı hesaplaşma yapılanması içinde 

birbirlerini öldürebilmeleri söz konusu olabilirdi. Dolayısıyla ölüm olaylarını arttıracağı kaygısı 

vardı. Fakat şimdi yeni düzenlemeler ve teknoloji vs. gelişimle bu müessenin hukuk dışında 

bırakılmasına gerek olmadığı kararı verildi. Uygulaması yoktur. Olsa da takibinin tespit 

edebileceğimi herhangi bir yol; sicile tescil, kayıt, bildirim vs. hiçbir şey yok. Dolayısıyla 

uygulaması nasıldır havada bir düzenlemedir. 

5.1.3. Hayatı Sigorta Edilecek Kişi (1490) 

1490. maddeye bakalım. 

IV - Hayatı sigorta edilecek kişi 

MADDE 1490- (1) Sigorta ettiren, kendisinin veya başkasının hayatını, ölüm 

veya hayatta kalma ihtimallerine karşı sigorta ettirebilir. 

(2) Başkasının hayatı üzerine sigorta yapılabilmesi için, o kişinin hayatının 

devamında lehtarın menfaatinin bulunması şarttır. Ayrıca, ölüm ihtimaline karşı 

yapılan sigortalarda, sigorta bedelinin mutat cenaze giderlerini aşması hâlinde 

sigortalının veya varsa kanuni temsilcisinin yazılı izni gerekir. Sigortalı onbeş 

yaşından büyükse kanuni temsilcinin dışında ayrıca onun da izni alınır. İzin 

olmadan yapılan sözleşme, icazet verilmediği takdirde geçersizdir. 

(3) Kanuni temsilcinin lehtar olarak atadığı veya kendisinin sigorta ettiren 

olduğu durumlarda, kanuni temsilcinin iznin verilmesinde sigortalıyı temsil 

yetkisi yoktur. 

(4) Menfaat şartının sözleşmeninyapılmasından sonra ortadan kalkması hâlinde 

sözleşme o andan itibaren geçersiz hâle gelir; ancak, sigorta ettirene iştira değeri 

ödenir. 

Başlıkta hayatı sigorta edilecek kişi diyor. Hayat sigortalarına da baktığımızda tıpkı zarar 

sigortalarında olduğu gibi bir durum var. Zarar sigortlarında bir kişi bizzat kendi menfaatini 

kendisi sigorta ile güvence altına alabilecek olduğu gibi bir başkasının menfaatini de sigorta 

altına alabilme imkanına sahipti. 1490. maddeye baktığımızda sigorta ettiren kendisinin veya 

başkasının hayatını ölüm veya hayatta kalma ihtimallerine karşın sigorta ettirebilir. Aynı 

yaklaşım bir kişi kendi can varlığı ile ilgili olarak sigorta sözleşmesi akdedebileceği gibi bir 

başkasının hayatı üzerinde de sigorta sözleşmesi akdedebilecektir. Ancak tabiki can varlığımız 

üzerinde tek söz sahibi olan biziz. Bir başkası iznimiz olmadan can varlığımıza müdahele 

edemez, tıbbi tetkik yapamaz Bu kişi haklarına uygun değildir. Ölüm veya hayatta kalma 

olasılığına karşı bir sigorta sözleşmesi akdedebilmemiz normal ama bir başkasının hayatı üzerine 

sigorta sözleşmesi akdetme durumu, özellikle de ölüm riskine karşı sigorta sözleşmesi akdetme 

söz konusu olduğunda bu ahlaki risk yine kendisini gösteriyor. İnsanlar her türlü şeyi içinde 
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barındırabiliyor. Dolayısıyla birisinin ölüm riskine karşı sigorta sözleşmesi yapan arkasından 

kişiyi öldürür ve maddi olanak elde etmeye çalışabilir düşüncesi sonucunda başkasının hayatı 

üzerine sigorta sözleşmesi akdetmede bazı koşullar getirilmiştir. Kendi can varlığımız 

menfaatimiz ile ilgili olarak sigorta sözleşmessi akdetmede bir sorun yok ama bir başkasının 

hayatını sigorta ile güvence altına almak için belirli şartların gerçekleşmesi aranmış. Yani herkes 

herkesin hayatı üzerinde özellikle de ölüm riski üzerinde bir hayat sigortası sözleşmesi 

akdememeli.  

İkinci fıkrayı okuduğumuz zaman kendi hayatı üzerinde bir sigorta sözleşmesi akdetmek 

için herhangi bir koşul aranmadığını söyleyebiliriz ama hiçbir koşul olmaksızın bu demek 

değildir. Sigortacılık tekniği açısından bazı koşullar aranabilmektedir. Uygulamada rastladığımız 

(evet biz can varlığı ile ilgili olarak kendi hayatımızı güvence altına aldırabiliriz hiçbir koşul 

olmadan) mutlak anlamda çok da doğru olmayabilir. Çünkü yaş hayat sigortalarında çok 

önemlidir. Primin primi miktarının belirlenmesinde, sigorta edilebilir olup olmadığının tespitinde 

önemlidir. 70 yaş sonrasının hayat sigortaları ile güvence altına alınmadığını söyleyebiliriz. O 

yaştan sonra örneğin artık bu koşulda sigorta sözleşmesi akdetmek sınırlandırılmıştır. Bu benzeri 

durumlarda, belli hastalıklar da, ölümcül hastalıklar da güvence altına alınamayabiliyor sigorta 

şirketleri tarafından. Bizim açımızdan, sigortacılık tekniği açısından; bir kişinin kendi menfaatini 

sigorta altına aldırabilmesi sigortacılık tekniği açısından sınırlar taşır. Ama bir başkasının 

hayatını sigorta altına aldırabilmek için hemen belirtelim ki mutlaka o kişinin hayatının 

devamında lehdarın menfaatinin bulunması şarttır.  

Lehdarın menfaatinin bulunması diyoruz. Burada lehdar teriminin kullanılmış olması çok 

isabetli olmamıştır. Çünkü lehdar  tabiri mutlaka her hayat sigortası içinde zorunlu olacak diye 

bir şey yoktur. Lehdar ister tabir edilir ister edilmez, sigorta ettirenin takdirine kalmıştır. Sigorta 

ettirenin teknik anlamda lehdar olarak adlandırılan yani olay gerçekleştiğinde sigortacıdan 

sigorta bedelini talep etme hakkına sahip olan bir kişinin belirlenmemiş olduğu durumlarda 

elbette sigorta bedeli talep etme hakkı sigorta ettirene ait olacaktır. Hani derslerimizde de 

söylemiştik, lehdar aynı zamanda sigorta ettirenin kendi menfaatini sigorta altına aldırdığı 

veyahut da bir başkasının hayatını sigorta ile güvence altına aldırmış olsa dahi lehdar tabiri 

geçmiyorsa bizzat sigorta ettiren de uygulamada lehdar olarak geçebiliyor. Hakiki 3. kişi 

anlamında lehdar sadece sigorta bedelini alabilecek kişi anlamıyla sınırlı olan lehdar diyorlar 
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yoksa 1493. maddededeki lehdar hükümleri kapsamına gireek kişi olmayacak, o yüzden de 

uygulamada sigorta ettirenler aynı zamanda kendilerinin örneğin hayat sigortasında kendilerini 

lehdar olarak tabir ediyorlar. Bunlar kendilerini lehdar olarak tarif etmese de sigorta bedelini 

alacak kişide değişiklik olmayacak eğer hakiketen 3. kişi lehdar olarak tarif edilmemiş ise sigorta 

ettiren sigorta bedelini alır. O yüzden burada lehdar varsa lehdarın yoksa da sigorta ettirenin o 

kişinin hayatta kalması ile ilgili bir menfaatin olması lazım.  

Lehdar kavramı aslında zarar sigortalarına özgü bir kavramdır. Menfaat vardı, mal 

dolayısıyla menfaatin sigorta altına aldırılması karşımıza çıkıyordu. Ama aynı şey değil bir 

başkasının hayatı üzerine sigorta sözleşmesi akdedilecekse o kişinin hayatta kalmasında bir 

menfaatinin olması gerekir. Bu menfaat nedir? Bu menfaatten ne anlayacağız. Eski ticaret 

kanununda hayat sigortalarına ilişkin bir kişinin hayatı üzerine sigorta sözleşmesi akdetmekte 

maddi veya manevi menfaat biçiminde daha somutlaştırabilecek, menfaatten ne anlamımız 

gerektiğini açıklayan bir düzenleme biçiminde yer aldığını görüyoruz.  Bu menfaat dediğimiz, 

başkasının hayatında menfaat olunmasıdır, ahlaki risk ortaya çıkmasın diye birbirlerinin hayatları 

üzerinde menfaat sahibi olanlar ancak sigorta sözleşmesi akdedebiliyor. Yoksa tanımadığın 

tanısan da ilgin olmayan o öldüğünde para alırım oley diyebileceğin kişiler üzerinde sigorta 

yapılamıyor. Bedeli alacak olna kişinin menfaati önemlidir. Lehdarın olmadığı durumda menfaat 

aranması gereken kişi sigorta ettirendir. Kanun koyucu lehdarın menfaati derken sigorta bedelini 

talep etme hakkına sahip olan kimse onun menfaatini arıyor. Çünkü menfaat şartı olanlarda bedel 

alabilmek için riski olayı gerçekleştirme olasılığının olmayacağını düşündüğü için. 

Menfaat dedik. Maddi veya manevi menfaat biçiminde eski kanunda belirlenmiştir. 

Bunlar ne demektir? 

Maddi menfaat 

Maddi menfaat’in varlığını gösteren en temel örnek bankalar ve müşteriler 

arasında gerçekleşir. Özellikle bankaların kredi müşterileri. Kredi kartı müşterileri.kredi 

hayat sigortası ile KHS diye bir şey var. çeşitli şekillerde akdedilebiliyor ama bankanın 

sigorta ettiren olduğu olasılığı üzerinde duralım. 

Örnek 1: X bankası, kredi sözleşmesi akdediyorlar A ile. Ödenmesi A’nın 

kişiliğine, şahsına, sağ olmasına bağlı olan tüketici kredileri gibi ihtiyaç kredilerinde 
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karşımıza çıkıyor. Konut kredi aldığında A, bu konut kredisinin taksitlerinin geri 

ödeyebilemsi için sağlıklı ve yaşıyor olması lazım dolayısıyla da kredi borcunun geri 

ödenmesinde A’nın hayatta kalması noktasında kredi sözleşmesi ile bankanın maddi bir 

menfaati oluşmaktadır. Bu menfaat kredi borcunun miktarı ve süresiyle sınırlıdır. Bittiği 

andan itibaren bu maddi menfaat ilişkisi ortadan kalkacak. 

Dolayısıyla X bankası, Y sigorta şirketi nezdinde A’nın ölüm riskine karşı A’nın 

hayatı üzerinde kredi hayat sigortası akdedebilmektedir. 

Bu durumda X bankası sigorta ettiren, A riziko şahsı, X bankası ile Y sigorta 

şirketi arasındaki sözleşmede lehdara gerek yok. çünkü kredi sözleşmesi iel risk 

gerçekleştiğinde yani A öldüğünde sigorta şirketi sigorta bedelinin abnkaya ödeyecektir 

kredi borçlarının karşılığı olarak. Bunun A’nın mirasçıları açısından da önemli bir faydası 

var. Çünkü mirasçılar, hem kredinin konusunu oluşturan ev taşıt kaybetmiyorlar hemde 

kalan kredi borçlarını ödeme sorumluluğu altına girmiyorlar. Bu mirasçıların da lehine 

olan bir durum. 

Banka lehinedir, çünkü banka en azından karşısındaki kredi borçlusu öldüğünde 

bu mirasçılar kimlerdir, malvarlığı var mı, tereke haciz vs. hiç bunlarla uğraşmaksızın 

kredi hayat sigortası dolayısıyla doğrudan doğruya kalan kredi borcunu tahsil edebilme 

imkanına sahip olmaktadır. Uygulama çok yaygın karşımıza çıkar. Ancak şunu belirtelim 

ki zorunlu değildir, bu kredi hayat sigortası tamamen ihtiyarı bir sigortadır. Bunu 

vurguluyoruz çünkü uygulamada 3-5 yıl öncesine kadar bankalar zorunlu sigorta gibi 

davranıyorlar, yani bu sigortayı yaptırırsan kredi veririm yaptırmazsan kredi vermem 

biçiminde. Bu konu netleştirildi. Artık halk da bilinçlendi. 

Örneğin, X bankasından 100.000,00TL kredi aldım, 100.000,00TL hayat sigortam 

da var önceden yaptırmışım. 10 yıllık sözleşme yaptırmışım, 5 yıllık da kredi aldım. 

Şimdi benim hayat sigortam varsa neden gidip bir de kredi hayat sigortası yaptırayım? 

Yaptırmayabilirim, Güvencem yetişiyorsa. 

Örnek 2: Bir başka olasılık yine hayat sigortalarının maddi menfaatte yapılış 

şekli olarak karşımıza çıkıyor. X bankası A ile kredi sözleşmesi akdediliyor. A, Y sigorta 

sözleşmesi ile bir kredi hayat sigortası akdedebiliyor bu durumda A sigorta ettiren oluyor 
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X bankası tamamen sigorta sözleşmesi dışında. Bu madem ki kredi hayat sigortası bir 

şekilde ilişkilendirmek gerekiyor, lehdar tayin edilerek. Ölüm risklinin özelliği de kalan 

sigorta bedelinin şirket bankaya ödeyebiliyor. Yani lehdar gerçek kişi de olabilir tüzel 

kişi de olabilir.  

Maddi menfaat böyle. Manevi menfaat de var. 

Manevi menfaat 

Her ne kadar 1490. maddede bu açılım yapılmamış ise de eski ticaret kanununda 

yapılan doktrin, değerlendirme, yargı kararlarında bunu somutlaştırmışız. Manevi 

menfaatin sınırlarının belirlenmesi zordur. 

Ne demektir manevi menfaat? Bunun somutlaştırılmasında hem öğretiden hem 

yargı kararlarından hareket ediyoruz. Mesela akrabalık ilişkileri manevi menfaatin 

varlığına delil teşkil etmektedir. Eşler, çocuklar vs. bir de kayınvalide vs. var. Acaba 

manevi menfaat var mı, olamlı mı? Yargı kararlarında damat kayınpederin üzerinde, 

gelin kaynana üzerinde manevi menfaat varlığı kabul edilmiştir.  

Bunun dışında Yargıtay kararlarına konu olan bizim toplumumuza özgü süt 

kardeşliği, kan kardeşliği bazı yörelerde manevi menfaatin varlığına etki 

gösterebilmektedir. Ama kan kardeşliği vs manevi menfaat varlığı için yeterli olmamalı 

ama uygulama manevi menfaatin kapsamını da epey genişletmektedir.  

Eski kanunumuzda bir başkasının hayatı üzerinde sigorta sözleşmesi 

akdedebilmek için sadece maddi ve manevi menfaatin varlığı yeterli görülmüştür. 

Dolayısıyla da maddi menfaat açısından zaman zaman kredi kartı kullandığınız bankalar 

posta kutunuza gönderirdi, “Biz sizi sigortaladık.” Diyorlardı bu yasal olarak mümkündü. 

Çünkü kredi kartı müşteri olmak o bankaya maddi manevi menfaat sağlıyordu. Benim 

haberim yok, bunun primlerini kim ödeyecek diyerek insanlar şaşırıyordu. Bu bir takım 

sıkıntılara yol açıyordu. Doktrin de eleştiriliyordu. Sadece maddi manevi aramak olmaz 

başka bir çözüm gelmeli diyorlardı. Kanun koyucu bunu dikkate aldı. 

1490. madde de diyor ki: evet, maddi ve manevi menfaat bulunması şart.  
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IV - Hayatı sigorta edilecek kişi 

MADDE 1490- (1) Sigorta ettiren, kendisinin veya başkasının hayatını, ölüm 

veya hayatta kalma ihtimallerine karşı sigorta ettirebilir. 

(2) Başkasının hayatı üzerine sigorta yapılabilmesi için, o kişinin hayatının 

devamında lehtarın menfaatinin bulunması şarttır. Ayrıca, ölüm ihtimaline karşı 

yapılan sigortalarda, sigorta bedelinin mutat cenaze giderlerini aşması hâlinde 

sigortalının veya varsa kanuni temsilcisinin yazılı izni gerekir. Sigortalı onbeş 

yaşından büyükse kanuni temsilcinin dışında ayrıca onun da izni alınır. İzin 

olmadan yapılan sözleşme, icazet verilmediği takdirde geçersizdir. 

(3) Kanuni temsilcinin lehtar olarak atadığı veya kendisinin sigorta ettiren 

olduğu durumlarda, kanuni temsilcinin iznin verilmesinde sigortalıyı temsil 

yetkisi yoktur. 

(4) Menfaat şartının sözleşmeninyapılmasından sonra ortadan kalkması hâlinde 

sözleşme o andan itibaren geçersiz hâle gelir; ancak, sigorta ettirene iştira değeri 

ödenir. 

Ölüm ihtimaline karşı yapılan sigortalarda sigorta bedelinin mutat cenaze giderlerini 

aşması hâlinde sigortalının veya varsa kanuni temsilcisinin yazılı izni gerekir. En azından ölüm 

riskine karşı sigorta sözleşmesi akdedecekseniz bu kişilerin veya kanuni temsilcilerinin yazılı 

izinini de olması gerekir.  

Mutat cenaze giderlerini aşan bir bedel olduğunda ki mutat cenaze giderleri her somut 

olay açısından belirlenir. Bunun üstündeki değerde her hayat sigortası akdedilirken sigortacılar 

aynı zamanda hayatı üzerinde kişinin de yazılı iznini almak durumunda. Yani artık “biz sizi 

sigortaladık” şeklinde bir mektup, e posta, telefon alma olasılığınız kalmamıştır. 

Burada da 15 yaşından büyükse kanuni temsilci dışında onun da izni alınır. İzin 

olmaksızın bir başkası üzerinde sigorta sözleşmesi akdettiğinizde icazet olmalı. Risk 

gerçekleşene kadar icazet verilmiş olmalı. İcazet verilmemiş ise geçersizlik yaptırımına tabi 

olacaktır.  

4. fıkra da yine uygulamada ve doktrinde tartılmalı olan bir konuya açıklık getiriyor. 

Menfaat şartının sözleşmenin yapılmasından sonra ortadan kalkması halinde sözleşme o andan 

itibaren geçersiz hale gelir ancak sigorta ettirene iştira değeri ödenir. Daha sonradan menfaat 

kalkarsa bu andan itibaren diyor, yani eşler birbiri adına sigorta sözleşmesi akdediyor 

boşandıklarında artık sözleşmenin etkisi olmayacaktır. Veya banka kredi sözleşmesi akdetti kredi 

borcu kader menfaat var, 10 yıllık bir konut kredi alınmış, 6.yılda kredi alan borcunu kapatmak 

istediğini söyledi ve kapattı kredi borcu sonlandı. Bu sigorta sözlemesini de etkiliyor.  
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Yani maddi ve manevi menfaatin sözleşme kurulurken olması yanında sözleşmenin 

devamı süresince de korunması gerekiyor. Dolayısıyla menfaat kalkınca sigorta sözleşmesi de 

geçerisiz oluyor. Aynı zamanda sigorta ettirene, 

İştira değeri ödenir diyor. Bu iştira değeri ne demek? 

İştira değeri hayat sigortalarına özgü bir terimdir. Matematik rezerv olarak da 

adlandırılabiliyor. Uygulamada, kitaplarda karşınıza bu şekilde de çıkabilir. Prim açıklaması 

yaparken Hayat sigortalarında primin zarar sigortalarına nazaran farklılaştığını söylemiştik. 

Orada 3.bir kalem tasarruf kaleminden bahsetmiştik. Yani sigortacıların sigorta ettirenden 

aldıkları primin içerisinde safi prim, masraflar, tasarruf priminin yer alacağını söylemiştik. İşte 

bu özellikle de tasarruf primi kısmının biriktirilmesiyle oluşturulan bir rezervdir. Dolayısıyla da 

sigorta bedeline nazaran daha düşük bir miktar olacağını da bilmemiz gerekir. Bu  primin belli 

bir...sının hesaplanmasıyal oluşan bir rezervdir. Sigortacılar bunu hesaplarlar , bilirler. Hukukçu 

olarak bilmemiz gereken bu kısmın ayrılmasıyla oluşan birikimdir. Bu birikim 3 yıl 5 yıl kaç yıl 

yapıldıysa sigorta sözleşmesi buna göre iştira bedeliortaya çıkar ve o bedelin ödenmesi söz 

konusu olur.  

Şimdi 1490’ın 3.fıkraya bakalım; kanuni temsilcinin lehtar olarak atadığı veya kendisinin 

sigorta ettiren olduğu durumlarda, kanuni temsilcinin iznin verilmesinde sigortalıyı temsil yetkisi 

yoktur. Özellikle de anneler babalar, birinci derecede hısım bulunan kişilerde kanuni temsilci 

olmaları bakımından sigortalıyı temsil yetkisi yoktur. Sigortalıyı temsil yetkisi olmayan durum. 

İzin koşulunu kanunkoyucu kanuna eklerken amaçlamak istediği aslında bu değildir. Çok fazla 

bir açıklama gerektirmiyor. 

Hemen belirtelim ki; 1510. madde kaza sigortalarına ilişkin bir düzenleme ve burada 

TTK 1490/2 ve 3’ün kaza sigortaları açısından da uygulama alanı bulacağını söylüyor. 

5.1.4. Sigorta Değeri (1491) 

1491. madde enterasan çünkü başlığa baktığımızda sigorta değeri diyor. Demiştik ki 

sigorta değeri zarar sigortalarına özgü bir terimdir. Bu tespitimize paralel olarak da sigorta değeri 

sigorta bedeli ile güvence altına alınan bir menfaatin tam değeridir demiştik. 1460ta bunu 

söyledik. Zarar sigortalarında zarar ne kadarsa sigorta tazminatı o kadardır ilkesinin bir sonucu 

olarak sigorta ile güvence altına alınan menfaatin değeri ve ne kadar zarar varsa bunun 
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karşılanması demiştik. Fakat kanun koyucu ilginç bir şekilde burada da hayat sigortaları 

açısından da sigorta değeri demiş, eleştirilmesi gerekir, 

Burada kastedilen menfaatin tam değeri. Arabanın, evin, fabrikanın değerini tespit 

edebilirsiniz. Ama can varlığınızın değeri böyle değildir. Okuyoruz.  

V - Sigorta değeri 

MADDE 1491- (1) Bir kimsenin hayatı bir veya birkaç sigortacı tarafından 

çeşitli bedeller üzerine sigorta ettirilebilir. 

(2) Ödenecek bedelin lehtarın maddi menfaatinden daha fazla olduğu 

durumlarda, aşan kısım sigortalının lehine yapılmış sayılır. 

(3) 1472 nci madde hükmü hayat sigortalarında uygulanmaz. Hayat sigortası 

sözleşmesi gereği, sigorta şirketinden kararlaştırılan sigorta bedelini tahsil eden 

sigorta ettiren ve mirasçıları ile rizikoya muhatap olan kişilerin mirasçılarının, 

rizikonun gerçekleşmesine neden olan üçüncü kişiye karşı sahip olduğu tazminat 

alacağını sigorta şirketine temlik etmeleri geçersizdir. 

Bu maddedeki ilk cümle bile hayat sigortalarında sigorta değeri kavramının zarar 

sigortalarından farklı şekilde kullanıldığını söyler. O ilke ile parallelik sağlama açısından böyle 

demiş. Kafa karışıklığına yol açar. Bu terim buraya taşınmamalıydı.  

Birinci fıkranın düzenlediği konu hayat sigortalarında çifte sigorta yasağı yoktur. Yani bir 

kimsenin hayatı birden çok sigortacı tarafından çeşitli bedeller üzerinden defalarca 

sigortalanabilir. Eğer sigorta değeri zarar sigortalarındaki gibi bir anlam ifade etseydi böyle 

denmezdi.  Kişinin ödeme kabiliyeti olduğu sürece, primleri ödemeye mali gücü olduğu sürece, 

istediği miktar üzerinden istediği sayıda sözleşme akdedebilir. Tabi ki ölüm riskine karşı 

akdedilen hayat sigortasından yararlanacak olan kişiler elbette ki sigorta ettirenin mirasçılarıdır. 

Dolayısıyla da terekede hayat sigortası sözleşmelerinin çıkması iyi bir şeydir.  Demek 

istediğimiz hayat sigortalarında çifte  sigorta yasağı yoktur, istediği sayıda sigorta ettirebilir kişi. 

İkinci fıkra ödenecek bedelin lehdarın maddi menfaatinden daha fazla olduğu durumlarda 

aşan kısım sigortalının lehine yapılmış sayılır. Bu da uygulamada kredi hayat sigortaları 

açısından sıkıntı yaratıyor. 

Örneğin 100.000,00TL üzerinden bir sigorta sözleşmesi akdediyorsunuz, 100.000,00TL 

de bir kredi teklifi almışsınız. Kredi borcu taksit taksit ödeniyor ve gittikçe azalıyor. Diyelim 

20.000,00TL kredi borcu kaldı o sırada ölüm gerçekleşti. Azalan sigorta bedeli kredi hayat 

sigortaları aslında olması gereken ama Uygulamada genellikle bu yapılmıyor, sabit kalıyor kredi 

borcu azalmasına rağmen. Risk meydana geldi şirket, 80.000,00TL kredi borcuna karşı olarak 
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lehdara ödeyecek? Sigorta bedeli maddi menfaatten fazla ise 20.000,00TL sigorta ettirenin 

mirasçılarına ödenecek. Azalan değerli kredi hayat sigortası varsa zaten bir sorun çıkmayacaktır. 

Alman uygulamasında sabit değerle kredi hayat sigortası ödemek yasaklanmıştır. Ödenecek 

bedelin lehdarın maddi menfaatinden daha fazla olduğu durumlarda aşan kısım sigortalının 

lehine ödenmiş sayılır. Dolayısıyla da mirasçılar bundan yararlanabilecektir. Uygulamada yine 

ölüm riski gerçekleştiğinde sigorta ettirenin mirasçıları bundan yararlanabilecektir. 

Üçüncü fıkraya baktığımızda, 1472. madde yani halefiyet ilkesi hayat sigortalarında 

uygulanmaz. Halefiyet ilkesinin zarar sigortalarında hakim olmasının nedeni para sigorta 

tazminatı ilişkisi zenginleşme durumu idi. Sigortacı ödediği sigorta tazminatı oranında sigorta 

ettirenin yerine geçerek onun üçüncü kişiye karşı hakları varsa bunu kullanma hakkı 

kazanıyordu. Ama hayat sigortalarında böyle bir ilke yoktu zira sigorta ettiren kişi hayat sigortası 

ettiren veya onun mirasçıları hayat sigorta sözleşmesi alabilecekleri gibi tedavi giderleri, 

hapisane , işsizlik gibi kayıt durumlarında tazminat talep etme durumu vardır. Halefiyet ilkesi 

açıklamasını yaparken bu duruma temas etmiştik. 

5.1.5. Doktor İncelemesi (1492) 

1492. madde can sigortalarının konusunu can varlığının oluşturması dolayısıyla, kişinin 

sağlıklı bulunması önemli. Bu noktada da sigorta sözleşmesinin akdedilmesinde doktor 

raporunun istenmesi veya doktor tetkikinden geçilmesi söz konusu. çünkü bu sigortada hastalık 

geçmişi, geçirdiği ameliyatü yaşlar önemli. Bütün bunlar sigortacının sigorta sözleşmesi akdedip 

akdetmeme, akdedecekse hangi koşullar üzerinden akdedeceği kararı üzerinde etkilidir. 1492. 

madde genel olarak hukuki bakışın hakim olduğu bir düzenlemedir.  

VI - Doktor incelemesi 

MADDE 1492- (1) Sigorta ettiren ile sigortacı arasında, sigorta edilecek kişinin 

doktor incelemesinden geçmesi kararlaştırılmış olsa bile, sigortacı sigortalanacak 

kişiyi bu incelemeyi yaptırmaya zorlayamaz. 

Yani hiç kimse bir başkasının zorlamasıyla kendisinin muayene ettiremez, kan aldıramaz, 

kendine dokunduramaz. Dolayısıyla da karalaştırmış olsalar dahi sigortacının bu hükme 

dayanarak doktor raporunu zorlaması mümkün olmayacaktır. Ölüm oruçlarında dahi bir 

müdahele olamayabiliyor.  

 H13D1&2 

Ø H13D3 tatil 

Ø H14D1&2 tatil 
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5.1.6. Lehtar (1493-1494) 

Lehtar tayininde lehtar zaten bizim tanıdığımız bir kavram. Çünkü özellikle sigorta 

hukukunda hakim olan lehtar kavramına değinmiştik. Kıymetli evrakta da karşımıza çıkıyor. 

Sigorta hukukunda hayat sigortalarıyla bağlantılı olarak ve demiştik ki lehtar özellikle bulunduğu 

veya atandığı durumlarda sigortacıdan sigorta bedelini talep etme hakkına sahip olan kişi ifade 

etmekteydi. Sigorta ettirenle bir sigorta sözleşmesi akdedildiği zaman kendi hayatlarını mesela 

ölüm risklerine karşı bir sigorta sözleşmesi akdedebilirler bu basit bir hayat sigortası 

sözleşmesidir. Risk meydana geldiğinde de elbette ki ölenin mirasçılarının bu sözleşmeden 

yararlanacağının söz konusu olacağını söyledik. Bunun dışında bir başkasının hayatı üzerine de 

maddi ve manevi menfaat koşulu gerçekleşmişse ve izin koşulu gerçekleşmişse bir başkasının 

hayatı üzerinde de sigorta sözleşmesi yapılabileceğini söylemiştik, örneğin, eşinin hayatı üzerine 

sigorta sözleşmesi akdetmesi gibi bu ikinci bir hayat sigortasının görünüş biçimi. Bu durumda 

ölüm olayı gerçekleştiğinde sigorta ettiren alacaktır sigorta bedelini.  

Üçüncü bir aşamada ise lehtar tayininde ayrıca, sigorta ettiren dışında bir kişinin sigorta 

bedelini alması istenmektedir. Uygulamada özellikle kredi hayat sigortalarında ilgili örneklerden 

bahsetmiştik, bankaların sigorta sözleşmesi veya sigorta ilişkisi içerisine dahil edilmeleri bazen 

lehtar olarak sigorta ettirenler tarafından yani kredi alanlar tarafından lehtar olarak bankaların 

gösterilmesi ile gerçekleştirildiğini söylemiştik. Yahut kişiler miras hükümlerinden kurtulmak 

için mesela çocuklar arasında ayrım yapabiliyorlar, bazı çocuklarına daha kendilerine yakın 

hissettikleri oluyor mesela torunlar lehtar tayininde karşımıza çıkabiliyor.  

Lehtar gerçek kişi olabileceği gibi tüzel kişiler de mesela bir vakıf mesela bazen varlıklı 

insanlar hayat sigortaları akdettikleri zaman lehtar olarak bir eğitim vakfını, yardımlaşma vakfını 

lehtar olarak gösterebiliyorlar. Diyorlar ki benim sigortacıdan olan alacağımı bir vakfa 

devrediyorum.  

Lehtar tayinine ilişkin 1493. madde ve 1495. madde karşımıza çıkıyor. Hemen belirtelim 

ki lehtar tayini kural olarak ihtiyari bir uygulamadır. Sigorta ettiren isterse lehtar tayin eder 

istemezse tayin etmez. Lehtar tayinin 1493. maddeye göre iki şekilde gerçekleştiğini göreceğiz;  

                                                 
87

 H14D3 dersi Aslıhan Altaş tarafından hazırlanmıştır. Bu derste anlatılan 5.1.12, 5.1.13, ve 5.1.14 numaralı 

başlıklar notların sistematiği doğrultusunda H15D1&2 derslerine aktarılmıştır. 
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 Değiştirilebilir Lehtar  

Değiştirilebilir lehtar tayini demek; bir kere lehtar tayin edecek kişi sigorta 

ettirendir. Sigorta ettiren sigorta sözleşmesinde lehtar olarak birisini tayin ettiğinde 

sigorta sözleşmesinin süresi içerisinde isterse bu kişiyi değiştirme hakkına da sahiptir. 

Tehdit aracı olarak da kullanılıyor genelde çünkü risk gerçekleşene kadar değiştirebilir 

tayin edilen lehtarı. Lehtar ancak riskin gerçekleştiği anda ancak lehtar konumundaysa 

sigorta bedelini talep etme hakkına sahiptir. Ondan önce yani riskin gerçekleşmesinden 

önce her zaman lehtarı değiştirme hakkına sahiptir sigorta ettiren. Ve sigortacıdan bedeli 

talep etme hakkı atandığı anda değil riskin gerçekleştiği anda artık o atanan lehtar bu 

hakka sahip olabilecektir. 

 Değiştirilemez Lehtar 

Değiştirilemez Lehtar; o kişinin lehtar olarak atandığı anda artık sigorta bedelini 

talep hakkına sahip olduğunu görüyoruz. Değiştirme hakkından sigorta ettiren artık 

feragat etmiş oluyor.  

5.1.6.1. Lehtar Tayini (1493) 

1493. madde ye bakalım.  

VII - Lehtar 

1. Atanması ve değiştirilmesi 

MADDE 1493- (1) Sigorta ettiren, 1490 ıncı maddenin ikinci ve üçüncü fıkraları 

saklı kalmak üzere, gerçek ya da tüzel kişi lehine sigorta sözleşmesi yapabilir. 

(2) Sigorta ettiren, atadığı lehtarı sigortacıya bildirir. 

(3) Lehtarın sigortacıya bildirilmemiş olması hâlinde, sigortacı iyiniyetle yaptığı 

ödeme ile borcundan kurtulur. 

(4) Sigorta ettiren, değiştirme hakkından vazgeçtiğini sigorta poliçesine 

yazdırmakla beraber sigorta poliçesini lehtara teslim etmişse, o kişiyi 

değiştiremez. Tereddüt hâlinde, sigorta ettirenin lehtarı değiştirme hakkını saklı 

tuttuğu kabul edilir. Sigorta ettirenin lehtarı değiştirme hakkından açıkça 

vazgeçtiği ve sigorta poliçesinin lehtara verildiği hâllerde bile, mirasçılıktan 

çıkarma veya hibeden rücu hâlleri gerçekleşmiş yahut ilgililer arasında o kişinin 

lehtar olarak atanmasına ilişkin sebep ortadan kalkmış ise lehtar değiştirilebilir. 

(5) Lehtar atanması ve lehtar değişiklikleri sigortacının iznine bağlı değildir. 

(6) Lehtarın değiştirilemeyeceği durumlarda, sigorta ettiren tarafından ayrılma ve 

ödünç alma hakları kullanıldığı takdirde, ödenecek tutar üzerinde lehtar hak 

sahibi olduğu gibi, rizikonun gerçekleşmesinden önce sigortacının iflası sonucu 

ödenecek miktar üzerinde de, aksi kararlaştırılmadıkça, lehtar hak sahibidir. 

(7) Sigortacıdan edimi istem ve tahsil yetkisi, aksi kararlaştırılmadıkça, lehtara 

aittir. 

İkinci fıkradaki bildirim bakımından herhangi bir şekil öngörülmemiştir. Telefonla, 

elektronik postayla dahi mümkün. 
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Üçüncü fıkrada sigortacının borctan kurtulmasının sebebi sigortacının lehtar tayininden 

haberdar değilse lehtarın talep etme hakkına sahip olmayacağı içindir.  

Dördüncü fıkra; değiştirilemez lehtar tayinine ilişkin olarak düzenlenmiş bir hüküm. 

Değiştirilebilir lehtar tayininde kanun koyucu herhangi bir şekil öngörmemiş iken sadece 

ödemenin o kişiye yapılması için sigortacının bu konudan haberdar edilmesini yeterli görmüş 

iken değiştirilemez lehtar tayinini mutlaka sigorta poliçesine yazılması yazdırmakla beraber aynı 

zamanda sigorta poliçesinin de lehtara verilmesi gerekir. Bu iki şart birlikte bulunmalıdır. 

Dördüncü fıkranın ikinci cümlesinde yer alan mirasçılıktan çıkarma veya bağışlamadan rücu 

borçlar kanununda düzenlenmiş olan müesseselerdir. Bunlara baktığımız zaman örneğin bir 

takım fiillerde ona karşı bulunması öldürmeye teşebbüs etmesi gibi bir takım nedenler, 

mirasçılıktan çıkarma veya bağıştan rücu hallerinde lehtar değiştirilebilir 

Beşinci fıkrada bahsedilen lehtar atama hakkı mutlak olarak ve tam anlamıyla sigorta 

ettirene ait olan bir haktır; sigortacıdan izne ihtiyaç duyulmaz, sadece bildirim yapılmalıdır. 

Altıncı fıkrada neden lehtarın değiştirilemeyeceği durumlarda diyor, öncelikle onu bir 

tespit edelim. Çünkü demiştik ki değiştirilebilir lehtar ancak ve ancak sigorta bedelini veya 

sigorta sözleşmesinden doğacak bir takım hakları sahibi olması riskin gerçekleştiği anda artık 

sigorta ettirenin değiştirme olanağının kalmadığı anda hak sahibi olacaktır. Ondan önce beklenen 

bir hakkı vardır lehtarın. O yüzden sigorta değiştirilemez lehtar tayinlerinde ancak atandıkları 

anda hak sahibi olacakları için sözleşmeden doğan haklara sahip olacaklardır bu anda da. 

Ayrılma ve ödünç alma hakları kullanıldığı takdirde bile hayat sigortalarının zarar sigortalarına 

nazaran özel, farklı sözleşmeler olduğunu söylemiştik. Işte tazminat ilkesi yok, menfaat ilkesi 

yok, halefiyet ilkesi yok, çifte sigorta yasağı yok, zenginleşme yasağı yok, zarar eşittir sigorta 

tazminatı olayı yok can sigortalarında. Dolayısıyla bir tasarruf aracı olarak bu sigorta 

sözleşmelerinin kullanılabileceğinden bahsetmiştik hatta primin belli bir kısmının tasarruf primi 

olarak sigortacı tarafından alındığını ve bunu da matematik reserve veya icra değeri olarak 

adlandırılan bir değeri oluşturduğunu (bu bedel sigorta bedelinden her zaman daha düşük olur) 

bunun ödenmesi gibi böyle bir işleyiş var hayat sigortalarında.
88

 Yedinci fıkra da gayet açık.

88
 Burada YirmiSekiz hoca, 1500., 1501. ve 1502. maddelerin anlatılmasının uygun olacağını belirterek bu üç bahsi 

anlattı. Ancak notların sistematiği doğrultusunda bu konular H15D1&2 dersine aktarılmıştır. bkz., s. 150-153. 
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5.1.6.2. Lehtar Atanmasına İlişkin Yorum Kuralı (1494) 

1494. madde ise lehtar tayinine ilişkin bir yorum kuralı getirmiş. 

2. Lehtar atanmasına ilişkin yorum kuralı

MADDE 1494- (1) Ölüm rizikosuna karşı yapılmış sigortalarda, birden fazla kişi

payları belirtilmeksizin lehtar olarak atanmışsa, sigorta bedeli üzerinde hepsi eşit

oranda hak sahibidir. Hak sahiplerinden biri tarafından alınmayan pay,

diğerlerinin payına eklenir. Mirasın reddi veya mirastan vazgeçme lehtarın hakkı

üzerinde etkili olmaz.

(2) Ölüm rizikosuna karşı yapılan sigortalarda lehtar belirtilmemişse,

sözleşmenin sigorta ettirenin mirasçıları lehine, yaşama ihtimaline karşı yapılmış

sigortalarda ise sigortalı lehine yapıldığı kabul olunur.

Belirtelim ki lehtar, tek bir kişi (gerçek veya tüzel) atanabileceği gibi elbette ki birden 

fazla kişinin de lehtar olarak atanabilmesi mümkündür. Mesela, A, B ve C’yi lehtar olarak tayin 

ediyorum şeklinde iki veya daha fazla kişinin de birlikte lehtar olarak tayin edilmesi mümkündür. 

Bu kişiler, olay gerçekleştiğinde, sigorta bedelini talep etme hakkını nasıl kullanacaklar? 

1494/1’e bakalım. Bu hükmü okuduğumuz zaman, sigorta ettiren iki veya daha fazla kişiyi lehtar 

olarak tayin ettiğinde bu kişilerin paylarını da belirleme olanağına sahip olduğunu söyleyebiliriz. 

Mesela A, sigorta bedelinin %30’unu gibi bir oranlama yapılabilir. Birinci fıkranın devamına 

baktığımızda öncelikle belirtmek gerekir ki, özellikle kanuni yasal mirasçıların aynı zamanda 

lehtar olarak tayin edilmiş olmaları durumunda terekeye dahil bir hayat sigortası sözleşmesinde, 

sigorta hukuku hükümleri miras hukuku hükümlerinin önüne geçecektir yani ayrı bir 

değerlendirmeye tabi tutulacaktır. Hatta örneğin mirasın reddi veya vazgeçme, lehtarın hakkı 

üzerinde herhangi bir etki yapmaz.  

İkinci fıkra da anlaşılır bir düzenleme. 

5.1.7. Sigorta Ettiren Lehine Hak (1495) 

VIII - Sigorta ettiren lehine hak 
MADDE 1495- (1) Lehtarın, sigortacıya karşı, istem hakkını kazanamaması 

hâlinde, bu hak sigorta ettirene, onun da ölmüş olması hâlinde, mirasçılarına 

geçer. 

Örneğin, sigorta ettireni öldürmesi olabilir veya yaralama darp olabilir. Sigorta ettiren, 

hayat sigortalarında sigorta bedelini talep etme hakkına kural olarak sahip olan kişidir ilkesinin 

bir cevabıdır. 

 H14D3
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5.1.8. Grup Sigortaları (1496) 

Grup sigortalarına ilişkin daha önce de bilgi vermiştik.90 Tekrarlayacak olursak eğer grup,  

ortak, belirli, tanımlanabilir, tespit edilebilen özellikleriyle bir grup oluşturma imkanı bulunan 

kişilerin hayat sigortası sözleşmelerinin dahil edildiği sözleşme türüdür hayat sigortası. Sigorta 

sözleşmeleri bireysel yapılabileceği gibi (tek kişi kendi menfaati için ya da bir başkasının 

menfaati için) ortak özellikleri olan bir gruplar için de tek bir sigorta sözleşmesi ile hayat 

sigortası da yapapılabilir. Uygulamada buna grup hayat sigortası denilmektedir. Bankalar 

tarafından genellikle uygulanıyor. Özellikle de bankalardan kredi alan müşteriler, kredi kartı 

kullananlar vs. Banka sigorta ettiren olarak kredi alanların oluşturacağı grubu tek bir hayat 

sigortası sözleşmesiyle ölüm riskine karşı özellikle de güvence altına aldırabiliyor.  

TTK’da bu kurum ilk kez düzenlenmiştir. Grup sigortalarında her durumda baktığımızda 

sigorta ettiren başka, sigortalı (riziko şahsı) farklı insanlardır. Sigortalılar farklı özellikleriyle 

grup oluştururlar. Sigortacı ve sigorta ettiren arasında bir sözleşme yapıldığında sigorta şahsı 

olan kişiler bu sigorta sözleşmesine dahil olacaklar daha önceden isimleri belli olmayan ama 

sadece o sigorta ettirenin örn. bankanın müşterisi olduğu için sigorta kapsamına giriyor.  

IX - Grup sigortaları 

MADDE 1496- (1) En az on kişiden oluşan, sigorta ettiren tarafından, belirli 

kıstaslara göre kimlerden oluştuğunun belirlenebilmesi imkânı bulunan bir gruba 

dâhil kişiler lehine, tek bir sözleşme ile sigorta yapılabilir. Sözleşmenin devamı 

sırasında gruba dâhil herkes sigortadan, grup sigortası sözleşmesi sonuna kadar 

yararlanır. Sözleşmenin yapılmasından sonra grubun on kişinin altına düşmesi 

sözleşmenin geçerliliğini etkilemez. 

(2) Grupta yer alan her kişiye poliçe içeriğini özetleyen bir belge verilir. 

(3) Grup sigortalarında lehtarı atama hakkı, aksi kararlaştırılmamışsa, grupta yer 

alan kişiye aittir. 

(4) Sözleşme süresi içinde gruptan ayrılma hâlinde grup sigortası ile sağlanan 

teminat, aksi kararlaştırılmamışsa, sigorta ettiren, sigortalı veya lehtar tarafından 

bireysel olarak devam ettirilebilir. Sigortalı veya lehtarın sözleşmeye bireysel 

olarak devam etmesi ancak sigorta ettiren sıfatıyla olur. Bu kişiler geçmiş 

günlere ait kendilerine düşen prim borçlarından, önceki sigorta ettirenle birlikte 

sorumludur. 

(5) Grup sigortalarında ayrılma, ödünç alma, indirme, bildirim yükümlülüğü ve 

ilgili diğer konular Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakanlık tarafından 

çıkartılacak yönetmelikle düzenlenir. 

                                                 
89

 H15D1&2 dersi Sera Zafer tarafından hazırlanmıştır.  
90

 bkz., s. 78-79. 
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Birinci fıkranın en başında kişi sınırlaması getirildiğini görüyoruz. Ancak devamından 

anlaşıldığı üzere sadece kuruluşta bir sınırlama öngörülmüştür. 

Üçüncü fıkra, grup sigortalarına özgü istisnai bir hükümdür. Lehtar tayin etme hakkı 

sigorta ettirene aittir. Fakat grup sigortasının özelliği doğrultusunda lehtar tayin etme hakkının 

sigortalılara verilmiş olduğunu görüyoruz. 

Bu madde çok fazla üzerinde durmamız gerken bir şey değil, grup sigortalarını genel 

haklarıyla bilsek yeterli. 

5.1.9. Beyanlar (1497-1499) 

Genel hükümlerde bütün sigorta türleri için uygulama alanı bulacak şeyler örneğin beyan 

yükümlülüğü gibi bu kapsamda hayat sigortaları kapsamında özellik gösteren düzenlemelerdir. 

Genel hükümleri incelerken bazı hükümlerden bahsetmiştik. 1497’den bir tek bahsetmemiştik.  

Beyan konusu hayat sigortalarında çokça problemlidir. Yaş hayat sigortaları açısından 

önemlidir ayrıca. Özellikle de sigorta priminin tespitinde rol oynayan bir etkendir. Hatta 

sigortacıların sigorta sözleşmesini akdedip akdetmeme kararlarını etkiliyor.  

5.1.9.1. Yanlış Yaş Beyanı (1497) 

X - Beyanlar 

1. Yanlış yaş beyanı 

MADDE 1497- (1) Sigortalının sözleşmenin yapılması sırasında yaşının yanlış 

bildirilmesi sonucu prim düşük belirlenmişse, sigorta bedeli, gerçek yaşa göre 

alınması gereken primin, belirlenen prime olan oranına göre ödenir. 

İndirimden önce riziko gerçekleşip sigorta bedeli ödenmiş ise sigortacı ödediği 

fazla kısmın geriye verilmesini faiziyle birlikte isteyebilir. 

(2) Gerçek yaşa göre fazla prim ödenmesi hâlinde, sigorta bedeli ödenen prime 

göre artırılır. Artırımdan önce sigorta bedeli ödenmiş ise eksik kısım sigortacı 

tarafından tamamlanır. 

(3) Sigortacı, yanlış yaş bildirimi sebebiyle sadece gerçek yaşın, sözleşmenin 

yapıldığı sırada teknik esaslara göre belirlenen sınırlar dışında kalması hâlinde, 

sözleşmeden cayabilir. 

İlk fıkrada, yaş bildiriminin çok önemli olması dolayısıyla (prim miktarı üzerinde etkili 

olması dolayısıyla) böyle bir olanak verilmiştir yanlış yaş bildirimi hususunda. Diğer 

hükümlerdeki yanlış, eksik beyan yükümlülüğüne ek olarak, yaş konusu ayrıca düzenlenmiştir. 

Prim düşük belirlenmiş ise (yani kişi küçültmüştür yaşını) bu durumda sigortacıya prim farkına 

göre aldığı ve alması gereken prim farkına göre sigorta bedelini ödeme ve risk gerçekleşmişse 

farkı kendisinden talep etme hakkının verildiğini görüyoruz. 
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İkinci fıkra olayın sigorta ettiren açısından düzenlenmiş halidir. 

Son fıkra aslına bakıldığıda enteresan bir düzenlemedir. Teknik dediğimiz nüfus 

kayıtlarının esas alınması, doktor incelemesi (kemik yaşı tespiti - tabi zorunlu olarak 

gönderilmesi kişilerin söz konusu değildir) gibi şeylerdir. 

5.1.10. Sözleşmenin Yapılması Sırasındaki Beyan Yükümlülüğünün İhlali 

(1498) 

Daha önce değinmiş olduğumuz üzere 1435. ilâ 1442. hükümlerde görmüştük. 1498’e 

göre daha özel hüküm pozisyonundadır ilgili hükümler. 

2. Sözleşmenin yapılması sırasındaki beyan yükümlülüğünün ihlali 

MADDE 1498- (1) Sigortacı, yenilemeler de dâhil olmak üzere, sözleşmenin 

yapılmasından itibaren beş yıl geçmişse, sigorta ettirenin sözleşmenin yapılması 

sırasında beyan yükümlülüğünü ihlal etmiş olması nedeniyle sözleşmeden 

cayamaz, sadece prim farkı isteyebilir; meğerki, beyan yükümlülüğü kasıtlı bir 

şekilde ihlal edilmiş olsun. Sigorta ettiren, prim farkını ödemeyi kabul etmezse 

sigortacı, riziko gerçekleştiğinde ödenen primle ödenmesi gereken prim 

arasındaki oranı dikkate alarak sigorta bedelini öder. Ancak, risk artışı beyan 

yükümlülüğünün ihlali nedeniyle sigortacının teknik esaslarına göre saptanan 

sınırlarının dışında kalmışsa, sigortacı sözleşmeden cayabilir. Yenilenen 

sözleşmelerde bu süre, ilk sözleşmenin yapıldığı tarihten başlar. 

 Madde anlaşılır bir düzenleme içeriyor ancak birinci cümledeki yenilemeye 

(tecdit/novaitio) de değinmek lazım, buradaki yenileme borcu sona erdiren nedenlerden bir 

tanesidir. Ancak sigorta sözleşmelerinde 5 yıllık, 10 yıllık, 15 yıllık özellikle de hayat 

sigortalarında uzunca bu sürelerin düzenlendiğini söylemiştik. Primin belirlenmesi konusundan 

da bir yıllık şekilde akdedilmesi biçiminde bir uygulama da vardır, kredi hayat sigortalarında 

bilhassa böyledir. Sigortacıların da bu biraz işine geliyor aslında. Siz 10 yıllık bir sözleşme 

yaptıysanız yeni kanunun yürürlüğe girmesiyle bu sıkıntıların aşıldığını söyleyebiliriz. Sigorta 

dönemlerini bir yıllık süre olacağını söylemiştir kanunkoyucu ama sözleşmenin de bu sırada 

devam edeceğini (örneğin 10 yıl süre) söylemiştir. Bu farklı sözleşmeler yapılması yoluyla değil 

mevcut sözleşmenin yenilenmesiyle devam etmektedir. 

 Sigortacılık tekniği dediğimiz hesaplamaların, aktüerlerin söz konusu olduğu bir alanın 

da dahil edildiğini görüyoruz. Hayat sigortaları açısından da ölüm tabloları kullanılır sigortacılar 

tarafından. Bunlar sigortacılıkta her ülkede kullanılıyor. Kıtalara, ülkelere, iklimlere kadar her 

türlü veriler de dikkate alınarak X yerindeki ortalama ölüm yaşı nedir tarzı şeyler belirlenerek 
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ölüm tabloları hazırlanmaktadır. O yüzden de 50 yaş için ne kadar gibi primleri de bu tablolar 

doğrultusunda hesaplayabiliyor sigortacılar. Burada cayma hakkının verilmediğini sadece prim 

farklının isteneceğini söylemesi biraz şaşırtıcı olabilir. Ama demiştik ki hayat sigortaları daha 

çok sigorta ettireni koruyan ve daha çok ayakta tutulmaya çalışılan sigortalar olarak görüyoruz. 

Rizikonun ağırlaşması, artması durumunda bildirim yükümlülüğü vardır. Risk artışı, 

beyan yükümlülüğünün ihlali nedeniyle sigortacının hesabının dışında kalmışsa, sigortacı 

sözleşmeden cayabilir.  

5.1.11. Sözleşmenin Devamı Sırasındaki Beyan Yükümlülüğünün İhlali 

(1499) 

 3. Sözleşmenin devamı sırasındaki beyan yükümlülüğünün ihlali 

MADDE 1499- (1) Sigortacı, rizikonun artmasından itibaren, yenilemeler de 

dâhil olmak üzere beş yıl geçmişse, sigorta ettirenin beyan yükümlülüğünün ihlal 

edilmiş olması nedeniyle sözleşmeyi feshedemez; sadece prim farkı isteyebilir; 

meğerki, beyan yükümlülüğü kasıtlı bir şekilde ihlal edilmiş olsun. Sigorta 

ettiren prim farkını ödemeyi kabul etmezse, riziko gerçekleştiğinde sigortacı 

ödenen primle ödenmesi gereken prim arasındaki oranı dikkate alarak, sigorta 

bedelini öder. Ancak, beyan yükümlülüğünün ihlali nedeniyle riziko artışı, teknik 

esaslara göre tespit edilen sınırlar dışında kalmış ise, sigortacı sözleşmeyi 

feshedebilir. 

 Madde açıkça anlaşılıyor. Buradaki ağırlaştırmalar yıllar geçtikçe değişebilir, X yılında 

ağırlaştırıcı bir durum olarak görülen bir durum Y yılında o şekilde olmayabilir. 

5.1.12. Sigortadan Ayrılma (1500)91 

Bu maddelerde 3 müessese düzenlenmiş demiştik. Zarar sigortalarında güvence altına 

alınan mal varlığı iken hayat sigortaları yani can sigortaları mal varlığına nazaran daha hukuki 

anlamda da kişilik haklarından onurdur, şereftir, işte saygınlıktır gibi daha can varlığı olması 

dolayısıyla aynı hukukta malvarlığına ilişkin düzenlemeler ile can varlığına ilişkin düzenlemeler 

farklıdır. Can varlığı daha duygusal daha insanların kendilerinin korumak durumunda oldukları 

bir durumdur. Bu açıdan bakıldığında hayat sigortaları can varlığımızı güvence altına alan hayat 

sigortalarının bu açıdan farklı bir düzenlemeye sahip olması bizi aslında hukuki açıdan genel 

açıdan da baktığımızda çok fazla şaşırtmıyor. O açılardan bakıldığında 3 müessesenin hayat 

sigortalarına özgü olarak karşımıza çıktığını söylemiştik. Bunlardan her birisinin ortak koşulları 

da var birbirinden ayrılan noktaları da var.  

                                                 
91

 Bu konu H14D3 dersinde 5.1.6.1. Lehtar Tayini konusundan hemen sonra anlatılmış olmasına karşın notların 

sistematiği doğrultusunda buraya taşınmıştır. 



151 

 

XI - Sigortadan ayrılma 

MADDE 1500- (1) Sigorta ettiren, en az bir yıldan beri yürürlükte bulunan ve 

bir yıllık primi ödenmiş olan sigorta sözleşmelerinde, istediği zaman sözleşmeyi 

sona erdirerek sigortadan ayrılabilir. Ayrılma değeri, ayrılmanın istenildiği 

andaki genel kabul görmüş aktüerya kurallarına uygun bir biçimde hesaplanan 

değerdir. 

(2) Yaşama ihtimaline karşı yapılan sigortalarda, sigortacıdan ayrılma değerinin 

istenilebilmesi için sigortalının sağlıklı olduğunu ispat etmesi gerekir. 

İlk fıkradaki değer hiçbir zaman sigorta sözleşmesinde yazan sigorta bedeli olmayacaktır 

ama aktüerlerle ödenen prim miktarı dikkate alınarak sigorta bedelinin belirli bir yüzdesi 

şeklinde karşımıza çıkar ama her zaman sigorta bedelinden daha az olacaktır. Poliçeyi geri 

vermek suretiyle sigorta sözleşmesi sona erdirilebilir ve o zamana kadar ödemiş olduklarından 

bir hesap yapılır ve belli bir değer ödenir. 

İkinci fıkra yeni eklenmiş bir hükümdür. Biliyoruz ki biz, hayat sigortaları ölüm 

ihtimaline karşı veya hayatta kalma olasılığına karşı hayat sigortalarının akdedilebileceğini 

söylemiştik. Bu yaşama ihtimaline veya hayatta kalma ihtimaline göre akdedilen hayat sigortaları 

bakımından ise sağlıklı olmasının bu ayrılma hakkının kullanabilme bakımından kanun 

koyucunun aradığını görüyoruz. Yine 1519. madde gereğince sigortadan ayrılma hakkı sağlık 

sigortaları için de uygulanabilecek bir hükümdür. Sigortadan ayrılma hakkının kullanılması ve 

bu müessesedeki özellikli nokta sigorta sözleşmesinin sona erdiriliyor olmasıdır. Bu hak nasıl 

kullanılır, ne zaman kullanılır herhangi bir şekil herhangi bir prosedür öngörülmemiştir. 

Dolayısıyla sadece 1 yıl primi ödenen ve yürürlükte kalan bir hayat sigortası sözleşmesi olması 

ve poliçenin sigortacıya götürülmesi şartıyla ben ayrılma hakkımı kullanıyorum ve ayrılma 

payımın ödenmesini istiyorum demek yeterli olacaktır. Sigortacının reddetme hakkı yoktur. 

Yine sigorta ettiren 1 yıl boyunca primini ödemiş 1 yıldır da sigorta sözleşmesi sorunsuz 

geçerli olması gerekir. Bunlar varsa sigorta ettiren istediği zaman sözleşmeyi sona erdirerek 

sigortadan ayrılabilir.  

5.1.13. Ödünç Verme (1501)92 

XII - Ödünç verme 

MADDE 1501- (1) En az bir yıldan beri yürürlükte bulunan ve bir yıllık primi 

ödenmiş olan sigorta sözleşmelerinde, sigorta ettirenin istemesi hâlinde sigortacı, 

istem anındaki, genel kabul görmüş aktüerya kurallarına uygun bir biçimde 

hesaplanan değer üzerinden sigortalıya ödünç para vermek zorundadır. 
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Yine burada 1 yıldan beri yürürlükte bulunan ve 1 yıllık primi ödenmiş olan sigorta 

sözleşmesi söz konusu. Ödünç para verilmesi bir kredi alma aracı olarak dahi hayat sigortası 

sözleşmelerinin kullanılabildiğini görüyoruz. Bunun sigortadan ayrılmada ile aynı olarak 1 yıllık 

süreler prim ve yürürlük bakımından burada da var ve yine sigortacıdan talep edilmesi gerekiyor. 

Farklı olduğu nokta ise, sigortadan ayrılma hakkının kullanıldığı durumlarda sigorta 

sözleşmesinin artık sona ermesi, ödünç alma hakkının kullanılmasında ise sigorta sözleşmesinin 

ayakta kalmasıdır. Bu olasılıkta, yani 1501. maddede sigorta sözleşmesi sona ermez, sigorta 

bedelinin belli bir miktarı ödünç verilir ve örneğin risk gerçekleştiğinde ödenecek sigorta 

bedelinden bu verilmiş olan ödünç miktarının da indirilerek bir ödeme yapılması söz konusu 

olabilecektir. Zorundadır diyor, tıpkı ayrılmada olduğu gibi sigortacının böyle bir ödünç talebiyle 

karı karşıya kaldığında ben vermiyorum demesi söz konusu olmaz. Böyle bir şey diyemez.  

5.1.14. Prim Ödenmesinden Muaf Sigorta (1502)93 

Bu hüküm kendiliğinden ortaya çıkan bir durumdur. Bu hükme göre ki bu hüküm 1519. 

madde gereğince sağlık sigortası hakkında da uygulama alanı bulabilecek bir hüküm. Eskiden 3 

yıl idi şimdi 1 yıla düşürüldü.  

XIII - Prim ödenmesinden muaf sigorta 

MADDE 1502- (1) En az bir yıldan beri yürürlükte bulunan ve bir yıllık primi 

ödenmiş olan sigorta sözleşmelerinde, sigorta ettiren daha sonra prim ödeme 

borcunu yerine getirmezse, sigortacı bu sebeple sözleşmeyi feshedemez ve prim 

isteyemez. Bu hâlde sigorta, prim ödenmesinden muaf sigortaya dönüşür. Prim 

ödenmesinden muaf sigortada, sigorta bedeli ödenen primle sözleşme uyarınca 

ödenmesi gereken prim arasındaki orana göre ödenir. 

Gördüğümüz gibi hayat sigortası olması dolayısıyla tasarruf aracı olarak kullanılıyor 

olması dolayısıyla mal varlığımızı güvence altına alan veya aldırdığımız sigorta sözleşmelerinde 

zarar sigortalarında, ki o kesin daha katı kuralların hayat sigortaları açısından yumuşatılmış 

olduğunu görüyoruz yani bu güvence aracı olma işte geleceğimizi güvence altına alma 

çocuklarımızı güvence altına alma çünkü baktığımızda özel emeklilik sigortaları hayat sigortaları 

kapsamında işte çocuklarınız mirasçılarınız daha böyle somut daha böyle bir yardımlaşma böyle 

bir fonksiyonu var hayat sigortalarının. Garanti sağlama birikim sağlama gibi amaçları var. Bu 

noktada tabi ki sigorta ettirenler böyle bir hayat sigortası akdettirdikten sonra en az 1 yıl 

üzerinden geçmiş olması lazım.  
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Hemen söyleyelim, hayat sigortaları sözleşmeleri uzun süreli sözleşmelerdir 10 yıl 15 yıl 

çünkü yatırım amaçlı yapılıyor genelde. Ancak, bu demek değildir ki sürekli aynı şekilde devam 

edecek. Özellikle primin ödenmesinde sigorta ettirenlerin zorlandığı, ödeme kabiliyetlerini 

yitirdiği durumlarda eğer 1 yıl yürürlükte kalmışsa sigorta sözleşmesi ve bu 1 yıl boyunca 

düzenli olarak primlerini ödemişse artık hayat sigorta sözleşmesi o tarihten itibaren prim 

ödemeden muaf sigortaya dönüşür ve bu otomatik olarak devreye giriyor. Çünkü hüküm çok 

açık. Sigortacıya sözleşmeyi feshetme yetkisi vermemektedir amaç sigorta sözleşmesinin ayakta 

tutulmasıdır. Prim tabi ki düzenli olarak ödenmediği için alacağı mesela sigorta ettiren 

öldüğünde mirasçıların alacağı sigorta bedeli elbette ki poliçedeki bedel kadar olmayacaktır. 

Ödenen ve ödenmesi gerek prim oranına göre aradaki ilişkiye orantıya göre sigortacı tarafından 

bir miktar para ödenecektir.  

Örneğin kişi hayat sigortası yapmış ama kimsenin haberi yok öldükten sonra meydana 

çıkıyor, mesela 1 yıl 3 yıl prim ödemiş ama ondan sonra hiç prim ödenmemiş ne olacak ne 

yapacağız? Ama burada sigorta bedelinin tamamını alabilmeleri söz konusu olmaz. Ama hiç bir 

şey almamaları söz konusu olmaz, sigortacıya gidip bunun prim ödemeden muaf sigortaya 

dönüştüğünü ve en azından ödenmiş olan prim ile ödenmesi gereken prim oranı dahilinde 

poliçede yazan sigorta bedelinin en azından bir kısmını alabilme imkanları olabilir. Bunun için 

herhangi bir talebe, bildirime gerek yoktur, otomatikman gerçekleşir dönüşüm. Diğer 2 müessese 

talep üzerine gerçekleşir.  

Tekrar lehtar tayinine dönecek olursak sigortacıdan 1493. maddede düzenlendiği gibi 

sigorta bedelini talep etme yetkisi lehtardadır diyor. Eski kanunumuzda lehtarın sigorta bedelini 

talep etme hakkı mutlak olarak düzenlenmiş bir hak idi. Ancak şimdi bakıyoruz "aksi 

kararlaştırılmadıkça..." diyor. Bu ifadenin hukuki açıdan lehtar tayini müessesesiyle çeliştiğini 

belirtmek isterim. Zaten sigorta ettiren bir kişiyi lehtar olarak tayin ediyor ise amacı sigorta 

bedelinin o kişinin almasını sağlamaktır. 

5.1.15. İntihar (1503) 

İntihar konusuna gelecek olursak bu hayat sigortalarında karşımıza çıkan özel bir risktir. 

Genel hükümlerde riskin kasten gerçekleştirilmesi sigortacının sigorta tazminatı ödeme borcunu 

doğurmamaktadır. Bunun hayat sigortalarına yansıması ölüm riskinin bilerek ve isteyerek 

gerçekleşmesinde somutlaşan intihar olayında oluyor. En katı yaklaşımı yansıtırsak (genel 
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hükümler kapsamında) intihar durumunda sigortacının sigorta bedeli ödemeyeceği tespitidir. Bu 

en katı durumdur. Mesela intihar riskinin çok yüksek olduğu ülkeler vardır, o ülkeler açısından 

farklı düzenlemeler olabiliyor Ancak bizim hukukumuz açısından 1503. maddeye bakalım. 

 XIV - İntihar 

MADDE 1503- (1) Sigortalı, yenilemeler de dâhil olmak üzere, en az üç yıldan 

beri devam eden ve ölüm ihtimaline karşı yapılan bir sözleşmede, bu süre 

geçtikten sonra intihar ederse veya intihara teşebbüs sonucu ölürse, sigortacı 

sigorta bedelini ödemekle yükümlüdür. 

(2) Sigortalının intiharı veya intihara teşebbüsü sonucu ölümü, akli

melekelerindeki bir rahatsızlık sebebiyle üç yıldan önce gerçekleşmiş ise

sigortacı sigorta bedelini ödemek zorundadır.

İlk fıkradaki hükmü tersine çevirirsek; sözleşme akdedildikten itibaren 3 yıl içinde intihar 

gerçekleşirse sigorta bedelini ödemekle yükümlü olmayacağını çıkarabiliriz. Neden 3 yıl dersek, 

tıp biliminden bunun kaynaklandığını söyleyebiliriz. 3 yıldan fazla süre içerisinde intiharı 

düşünemeyeceği düşünülmüş. Bunun tamamının güvence altına alınmış olması da intiharı 

düşünen kişiler bakımından sigorta sözleşmelerinin bir araç olarak kullanılmasına yol 

açabilmektedir. En azından intiharın her durumda ‘4. yılda olsa olmasın güvence kapsamı 

dışındadır sigorta bedelini sigortacı ödemez’ olayının yumuşatıldığını görüyoruz. 

Eski TK’da ikinci fıkranın getirdiği gibi bir ayrım yoktu, intiharın akli melekelerinin 

yerinde olup olmaması durumunda bir ayrım yoktu. Bazı hastalıklar intihar eylemlerini 

arttırabiliyor. Hastalık etkisi söz konusu olduğu için aslında bir irade olmayabiliyor. Kanun 

koyucu artık bunu kasten gerçekleşmiş olduğunu anlamam der ve sigortacı sigorta bedelini öder. 

Hayat sigortaları ölüm riskiyle bağlantılı olduğu için, doğal gerçekleşirse sorun yoktur. 

Kalp krizi, yaşlılık, trafik kazası vs. bunlar normal hallerdir. Bunlar dışında da öldürme olayları 

da vardır (doğal olmayan ölümler). Riziko şahsını öldürme olasılıkları karşısında maddi ve 

manevi menfaat arıyoruz.  

5.1.16. Sigorta Ettiren veya Lehtarın Sigortalıyı Öldürmesi (1504) 

XV - Sigorta ettiren veya lehtarın sigortalıyı öldürmesi 

MADDE 1504- (1) Sigorta ettiren, sigorta bedelini ödeme borcunun doğmasını 

sağlamak amacıyla sigortalıyı öldürür veya öldürülmesinde suç ortaklığı ederse, 

sigortacı bedel ödeme borcundan kurtulur. 

(2) Lehtar, sigortalıyı öldürmüş veya onun öldürülmesinde herhangi bir şekilde

suç ortaklığı etmişse, sigorta bedelinden mahrum kalır ve bu bedel ölenin

mirasçılarına ödenir.
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İlk fıkra ispat sorunları çıkartabilecek bir ifadedir. Salt sigorta bedelini alma amacıyla bu 

ölümü gerçekleştirmesi durumuda sigorta bedeli borcunu ödemeden kurtulunur. 

İkinci fıkrada lehtar tayin edilmiştir. Sigorta ettiren ve lehtar terimlerinin de farklılığını 

açıkça görebiliyoruz. Sigorta terminolojisi açısından doğrudur. Fakat uygulamada sigorta 

ettirenlerin de lehtar olarak isimlendirildiği hatta sigorta ettirenlerin kendilerini lehtar olarak 

sigorta sözleşmelerine yazdırdıklarını görüyoruz
94

 ki çok anlamsızdır. Lehtar tayin edilen kişi 

burada sigortalıyı öldürmüştür. Sigortalı (riziko şahsı) ve onun mirasçılarının aslında normalde 

sözleşmeden talep hakları olmadığı söz konusuyken lehtar öldürürse sigorta bedelini talep 

haklarını kazandıklarını görüyoruz. Bu uygulamadaki sorunları sıfıra indirmek için getirilen 

çözümdür. 

Sigorta ettirenin sigortalıdan daha önce ölmesi durumunda özellikle sigorta sözleşmesinin 

sona ermesi gerekir ama lehtar tayin edilen kişilerin belli koşullar altında sözleşmeyi devam 

ettirme olanaklarının görüldüğünü görüyoruz.  

5.1.17. Lehtarın Sigorta Ettirenin Yerine Geçmesi (1505) 

XVI - Lehtarın sigorta ettirenin yerine geçmesi 

MADDE 1505- (1) Sigorta ettiren lehine sigorta sözleşmesinden doğan alacaklar 

ihtiyaten veya kesin olarak haczedilirse ya da sigorta ettiren hakkında iflasın 

açılmasına karar verilirse, adı belirtilerek gösterilmiş olan lehtar, sigorta 

sözleşmesine sigorta ettirenin onayı ile onun yerine taraf olabilir. 

(2) Lehtar, sözleşmeye taraf olursa, sözleşmenin sigortacı tarafından feshi 

hâlinde, haczi uygulatan alacaklının veya iflas masasının alacaklarını, sigorta 

ettirenin sigortacıdan isteyebileceği miktara kadar karşılamakla yükümlüdür. 

(3) Sözleşmede lehtar hiç veya adı belirtilerek gösterilmemişse, birinci fıkrada 

açıklanan hak, sigorta ettirenin eşine ve çocuklarına geçer. 

(4) Lehtarın veya eş ve çocuklarının, sigorta ettirenin yerine sözleşmeye taraf 

olabilmeleri için, sigortacıya bildirimde bulunmaları şarttır. Lehtarın veya eş ve 

çocuklarının haczi öğrendikleri veya iflasın açıldığı tarihten başlayarak, bir ay 

içinde bildirim yapmamaları hâlinde, birinci fıkrada açıklanan hak düşer. 

Bu hükmün uygulama alanı sadece haciz ve sigorta ettirenin iflasında kullanılır.  

5.2. Kaza Sigortaları (1507-1510) 

Ani şekilde gerçekleşen olaylardır bunlar. Uygulamada hayat sigortalarının aynı zamanda 

kaza risklerini de güvence altına alabilecek şekilde yani ölüm riski dendiğinde tanımlamalarla 

doğal ölüm+kaza sonucu’nun güvence altına alınabildiğini görüyoruz. Kaza sigortalarında 

                                                 
94

 Bir çok Yargıtay kararında da bu yanlış yapılıyormuş. 
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özellikli olan bir kurum tedavi giderleri açısından karşımıza çıkmaktadır. Kaza sigortaları aslında 

can sigortaları yani meblağ sigortalarıdır. Kaza riskinin meydana gelmesiyle sigorta 

sözleşmelerinde taraflarca kararlaştırılan sigorta bedeli ödenir. Ancak tedavi giderleri açısından 

mal sigortalarına ilişkin hükümler uygulama bulur. Çünkü ne kadar tedavi gideri yapılırsa yani 

ne kadar zarar varsa o giderlerin karşılanması şeklinde ki;  

II – Tedavi giderleri 

MADDE 1508- (1) Sigortacı, aksi kararlaştırılmamışsa, poliçede yazılı bedelden 

Anlaşıldığı üzere, kararlaşıtırılmış meblağlar değildir söz konusu olan burada. Yani size 

verilen faturada da kalem kalem işte ‘kan değerleri için’ vs. bunun muafiyet dışında kalan 

kısmının, belirli paraların ödenmesi söz konusudur. 

Kaza sigortaları ile ilişkin ilk hükme bakalım. 

B) Kaza sigortası

I - Genel olarak

MADDE 1507- (1) Kaza sigortası, belli bir prim karşılığında, sigortalının

uğrayacağı kaza sonucu ölüm, geçici veya sürekli engellilik ya da işgöremezlik

hâlleri için sigorta teminatı sağlar. Ölüm, ani olarak veya kaza tarihinden itibaren

en çok bir yıl içinde gerçekleşmiş ise sigorta bedeli sigorta ettirene yahut onun

tarafından belirlenmiş kişiye; geçici ve sürekli engellilik veya işgöremezlik

hâllerinde ise sigortalıya ödenir.

(2) Geçici olarak çalışma gücünden mahrum kalan sigortalıya, poliçede yazılı

süre ile sınırlı olmak üzere, mahrumiyetin devam ettiği süre için günlük

hesabıyla tazminat verilir.

Bu sigortada karakterize edilen özellik kaza olma olasılığına karşı bir güvence 

verilmesidir. Hayat sigortalarında sigorta bedelini talep etme hakkı sigorta ettirene aittir. Eğer 

sigorta ettiren kendisi dışında bir lehtar tayin etmişse o lehtara aittir. Tabiki lehtarın geçici ya da 

değiştirilemez lehtar olup olmamasına göre ölümünden etkilenecek olanlar da ona göre 

değişiklik gösterecektir. Hatırlayacak olursak, sigorta ettiren bir lehtar atamış olabilir. Örneğin  

on yıllık bir sigorta sözleşmesi akdetmiştir, değiştirilebilir lehtar (riziko şahsı ölmeden / risk 

gerçekleşmeden önce) söz konusuysa lehtar öldüyse sigorta bedelini talep etme hakkı sigorta 

ettirenin olacaktır. Çünkü değiştirilebilir lehtarda hak sahibi riskin gerçekleşme anında söz 

konusu olacaktır. Onunki henüz bekleyen haktır, alıp almayacağı belli değildir çünkü 

değiştirilebilen lehtardır. Örneğimizdeki değiştirilemez lehtar olsaydı o zaman yanıt değişecektir 

çünkü değiştirilemez lehtar olduğunda lehtar öldüğünde lehtarın mirasçıları bu sefer bu hakkı 

kullanabilecektir. Buradaki getirilen düzenleme riziko şahsının mirasçılarına özellikle de sakatlık 
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ve işgöremezlik hallerine yöneliktir. Yoksun kalma tazminatı gibi bir uygulamanın sigorta 

hukukuna yansıması gibidir.  

Kaza sigortaları ile ilgili olan 1509. ve 1510. maddeleri de olkumamız yeterli olacaktır. 

III - Sigortalı 

MADDE 1509- (1) Kazaya karşı sigorta, sigorta ettirenin veya başkasının 

uğrayabileceği kazalara karşı yapılabilir. 

IV - Uygulanacak hükümler 

MADDE 1510- (1) Hayat sigortalarında sigortalıyı düzenleyen 1490 ıncı 

maddenin ikinci ilâ dördüncü fıkraları, kaza sonucu ölüm rizikosu için yapılan 

sigortalarda da uygulanır. 

(2) Hayat sigortalarına ilişkin diğer hükümler, kaza sigortası hakkında da kıyas 

yoluyla uygulanır. 

(3) Gerçek zararın sigortacı tarafından karşılanması öngörülmüş ise, zarar 

sigortalarına ilişkin hükümler, kıyas yoluyla kaza sigortası hakkında da 

uygulanır. 

5.3. Hastalık ve Sağlık Sigortası (1511-1520) 

Can sigortaları içinde düzenlenmiş olan başka bir türdür. İki farklı sigorta türü olarak 

düzenlenmiştir çünkü eski uygulamada ikisi birbirine karıştırılıyordu. Hastalık sigortalarında da 

tedavi giderleri devreye giriyor. Yani her iki sigorta türünde de meblağ ve mal sigortalarının 

uygulandığını görüyoruz. Hastalığı kanun koyucu ölüm, hayatta kalma gibi can sigortalarıyla 

güvence altına alınan bir tür olarak kaleme almıştır. Özellikle de tıbbi müdahaleler karşısında bu 

ayrımı yapıyor hastalık ve sağlık sigortası olarak bir tür ortaya koymuştur. Bazı özel şirketler 

kendi çalışanları için hemen bir sağlık sigortası ya da hastalık sigortası akdedebiliyorlar. Kişiler 

de bunun dışında kendileri için de özel sigortalar yaptırabiliyorlar bu kapsam dahilinde.  

C) Hastalık ve sağlık sigortası 

I - Sigortanın yaptırılması 

MADDE 1511- (1) Hastalık ve sağlık sigortaları, sigortalı lehine yapılabilir; 

hastalık sigortalarında lehtar da belirlenebilir. 

Lehtar da sadece hastalık sigortalarında söz konusudur. Yani sağlık sigoralarında lehtar 

yoktur. 

II - Teminatlar 

1. Sigorta teminatı 

MADDE 1512- (1) Sigortacı, hastalık sigortası ile sözleşmede öngörülen 

hastalıklardan birinin veya birkaçının, sözleşme süresi içinde gerçekleşmesi veya 

ortaya çıkması hâli için sigorta teminatı sağlar. Sözleşmede birden çok hastalık 

sigorta teminatına bağlanmışsa, hastalıklardan birinin gerçekleşmesi veya ortaya 

çıkması hâlinde bedel ödenir ve sözleşme sona erer. Teminatın, aksi 
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kararlaştırılmamışsa, hastalıklardan sadece birinin gerçekleşmesi hâli için 

verildiği kabul edilir. 

 

Bu sigorta türlerinde özellikle de genetik hastalar güvence altına aldırabiliyorlar 

kendilerini ama tabi ki yüksek primlerle bu mümkün olabiliyor. Onun dışında da belli yöre ve 

bölgelerde belirli hastalıkların gerçekleşmesi mümkün olabiliyor böyle bir durumda da sadece 

oraya has olarak da bu sigorta sözleşmesi yapılabiliyor. Çok fazla başvurulan bir sigorta türü 

değil diğerlerine kıyasen. 1519. madde burada yer alan dışındaki hükümleri düzenleyen bir 

husustur; 

VIII - Hastalık ve sağlık sigortasına uygulanacak diğer hükümler 

MADDE 1519- (1) Hayat sigortalarına ilişkin hükümler 1497 ve 1504 üncü 

madde hükümleri dışında hastalık sigortasına da uygulanır. Ancak hastalık 

sigortasına 1503 üncü maddenin uygulanabilmesi, sözleşmede öngörülen 

rizikonun intihara teşebbüs nedeniyle gerçekleşmiş olmasına bağlıdır. 

(2) Sigortalının uğradığı hastalık, ilaç ve tedavi giderleri için harcama yapılması 

gibi gerçek zararların sigortacı tarafından karşılanması öngörülen sağlık 

sigortalarında ise, genel hükümler dışında, zarar sigortalarına ilişkin hükümler ile 

1500 ilâ 1502 nci madde hükümleri sağlık sigortası hakkında da uygulanır. 

 

Sağlık ve hastalık sigortalarında anyı zamanda tedavi giderleri açısından da zarar 

sigortası ilkelerinin de uygulama alanı bulması mümkündür. 

III - Sigorta değeri 

MADDE 1514- (1) Sigortalının sağlığı, hastalık sigortaları ile meblağ sigortası 

şeklinde düzenlenen sağlık sigortalarında bir veya birkaç sigortacı tarafından, 

çeşitli bedellerle sigorta ettirilebilir. 

(2) Ödenecek bedelin menfaatten fazla olduğu durumlarda, aşan kısım 

sigortalının lehine yapılmış sayılır. 

 

Buradaki sıkıntı, başlıkta da yer aldığı üzere, ‘sigorta değeri’ zarar sigortalarına özgü bir 

terim olmasına rağmen burada kullanılmasıdır. Hayat sigortaları açısından da (1497. madde) 

kanun koyucunun sigorta değeri terimini kullandığını görüyoruz. Bu hükümler yine hayat 

sigortaları açısından sıkıntı yaratacak hükümlerdir; çünkü sigorta değeri yani sizin vücut 

bütünlüğünüzün can varlığınızın tıpkı mal sigortalarındaki gibi bir değerinin olduğu söz konusu 

olamaz. O nedenle, defalarca sağlık sigortası yaptırabilirsiniz. Her şirketten alıp güvencenizi 

katlayabilirsiniz. Ama tedavi giderleri açısından zarar sigortalarına ilişkin hükümler uygulama 

alanı bulduğundan burada çifte sigorta yani menfaatin aşan kısmının geçersizliği söz konusudur.  

Lehtar tayini bakımından da burada bir özellik vardır. TTK’nun 1517. maddesi hastalık 

sigortalarında lehtar tayini edilebilir.  
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IV - Hastalık sigortasında lehtar 

MADDE 1515- (1) Lehtarı belirleyerek başkasının hastalığı üzerine sigorta 

yapılabilmesi için, o kimse ile lehtar arasında bir menfaat ilişkisinin bulunması 

şarttır. Ayrıca sigortalının yazılı izni gerekir. Sigortalının kanuni temsilcisinin 

bulunduğu durumlarda, yazılı izin kanuni temsilci tarafından verilir. Sigortalı 

onbeş yaşını doldurmuşsa, ayrıca onun da izni alınır; aksi takdirde yapılan 

sözleşme geçersizdir. 

(2) Kanuni temsilcinin, lehtar olarak belirlendiği veya sigorta ettiren olduğu

hâllerde, iznin verilmesinde sigortalıyı temsil yetkisi yoktur.

(3) Sigorta ettiren, belirlediği lehtarı sigortacıya bildirmekle yükümlüdür. Bu

yükümlülük yerine getirilmediği takdirde, sigortacı iyiniyetle yaptığı ödeme ile

borcundan kurtulur.

(4) Lehtarın belirtilmediği hâllerde, sigortanın sigortalı lehine yapıldığı kabul

edilir.

1516. maddede bekleme süresi düzenlenmiştir. 

V - Bekleme süresi 

MADDE 1516- (1) Bekleme sürelerini öngören sigorta sözleşmelerinde, 

bekleme süresinin üst sınırı Hazine Müsteşarlığınca veya Müsteşarlığın uygun 

göreceği bir kurum tarafından belirlenir. 

Bekleme süresi enteresandır. Daha çok kümes hayvanları sigortalarında karşımıza 

çıkmaktadır. Örneğin tavuk çiftliğindeki hayvanlara karşı hastalık sigortası akdedilmiştir, o 

sırada bu hayvanlarda bir virüsün olup olmadığı bilinmez. O nedenle de tıbbi olarak belirlenen 

süreçler bağlamında belirli süre beklenir sözleşme akdedildikten sonra ve sonrasında güvence / 

sorumluluk başlar.  

VI - Yeni doğan bebeğin ve evlat edinilenin sigorta kapsamında olması 

MADDE 1517- (1) Doğum sırasında, ana babadan biri için yaptırılmış bir 

hastalık veya sağlık sigortasının bulunması hâlinde, aksi kararlaştırılmamışsa, 

doğumun tamamlanmasından itibaren bebek, ek prim olmaksızın sigortanın 

kapsamına girer. Ancak, bunun için doğumun en geç iki ay içinde sigortacıya 

bildirilmesi gerekir. 

(2) Evlat edinilen küçükler hakkında da birinci fıkra hükmü uygulanır.

Hastalık ve sağlık aslında sosyal sigortalar tarafından güvence altına alınan bir risk idi. 

Ama özel sigortalardaki gelişmeler doğrultusunda özel sigortalar da bu tarz risklere karşı 

güvence vermeye başladılar.  

VII - Bilgi isteme hakkı 

MADDE 1518- (1) Sigortacı, ifa yükümlülüğünü incelerken, ilgili kişinin veya 

onun kanuni temsilcisinin istemesi hâlinde, bunlar tarafından belirlenen doktora, 

teminat kapsamındaki hastalığın gerçekleşip gerçekleşmediği ve tıbbi tedavi 

uygulanmasının gerekliliği konusunda aldığı rapor hakkında bilgi ve rapor 

üzerinde inceleme imkânı vermek zorundadır. 

Muayene değil sadece doktor raporu üzerinden bir inceleme söz konusudur burada. 

 H15D1&2
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o H15D3
95

Pratik 6 

Soru 1: A kendisini lehtar göstererek kan kardeşi ve çok yakın arkadaşı B’nin hayatını 

sigorta ettirmiştir. A tarafından 05.05.2013 tarihinde ilk primin ödenmesi üzerine sigorta şirketi 

A’ya sigorta poliçesini ancak 10.05.2013 tarihinde verebileceğini, poliçenin üzerinde ise 

yürürlük tarihi olarak 05.05.2013 tarihinin atılacağını söylemiştir. 06.05.2013 tarihinde meydana 

gelen bir uçak kazasında B hayatını kaybetmiştir. Buna göre; 

a. Sigortacıdan sigorta bedelini talep etme hakkına A’nın mı yoksa B’nin mirasçılarının mı

sahip olacağını belirtiniz.

Hayat sigortası var ve bu sigortada başkasının hayatı üzerine de sigorta yaptırmak 

mümkün. 1490. maddesine göre burada menfaat olması gerekiyor fakat derslerimizde 

manevi menfaatin sınırlarını kolayca çizemediğimizi söylemiştik. Yargıtay kararları ile 

sınırını çizmeye çalışıyoruz. Burada kastedilen şeyi daha çok akrabalık ilişkileri olduğu 

fakat kan kardeşi, süt kardeşlerinin de bu kapsamda değerlendirildiğini söylüyoruz. Yakın 

arkadaşlık bu kapsamda değerlendirilemez fakat kan kardeşi olduğu için manevi 

menfaatin gerçekleştiğini kabul ederiz ve lehtar sayılabilir. (Hoca bu cevabın üzerine 

önce aşağıdaki soruları cevapladı ondan sonra aşağıda bu sorunun cevabına yer verdi) 

b. Burada ne tür bir sigortanın var olduğunu belirtiniz.

TTK 1490’a göre başkasının hayatı üzerine yani üçüncü kişi lehine yapılmış bir 

sigorta sözleşmesi var ama bu ifade biraz yanıltıcı olabiliyor çünkü mal sigortalarında 

üçüncü kişinin menfaatinin sigorta ile güvence altına alınması ile karıştırılabiliyor. Ona 

dikkat etmek gerek. Kanun koyucu da bu konuyu hayatı sigorta edilecek kişi başlığı 

altında başkasının hayatı üzerine sigorta ettirebilmesi şeklinde ifade ediliyor. Burada da 

gerçekten B’nin hayatı üzerine akdedilen bir sigorta sözleşmesi var.  

c. Bu tür sigorta için aranan yasal koşulları da belirterek gerekçesi ile açıklayınız.

1490. maddeye göre maddi veya manevi menfaat koşul aranır. Olayımızda maddi 

menfaat vardır. Kan kardeşliği bağlamında. Yakın arkadaşlık bu açıdan yeterli değil ama 

95Bu ders notu YirmiSekiz.net tarafından sizlere ulaştırılmaktadır.
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kan kardeşliği yeterlidir. Ölüme riskine karşı akdedilen sigortalarda yazılı izin olması 

gerekir kendisinin. Böyle bir sigorta sözleşmesinde risk gerçekleşmiş: talep hakkı A’nın 

mı B’nin mirasçılarının mı neden? Elimizde somut bir olay ve olaydaki verilerden 

hareket etmeliyiz. A sigorta ettirendir çünkü sözleşmeyi akdeden kişidir. Kendi veya 

başkasının menfaatini sigorta ettirebilir. Prim ödeme borçlusu A’dır bu durumda. B ise 

riziko şahsı yani sigortalıdır kanundaki ifadesi ile. Yani riskin şahsında gerçekleşeceği 

kişidir. Ölüm riskine karşı bir sigorta var. Böyle bir sigortada sigorta bedelini talep etme 

hakkı kime ait? Sigorta ettiren böyle bir durumda elbette ki sigorta bedelini talep 

edecektir. Ayrıca kendisini lehtar tayin ederek sözleşmeyi akdediyor ama zaten bedeli 

talep hakkı sigorta ettirenin olacağı için kendisini lehtar olarak tayin etmesine gerek 

yoktur. Sigorta ettiren olduğu için sigorta bedelini talep etme hakkına sahip olacaktır 

kendisini lehtar tayin ettiği için değil.  

d. Sigorta şirketinin B’nin ölümü üzerine sigorta bedelini ödeme borcu olup olmadığını 

gerekçesi ile belirtiniz.  

1424. maddenin uygulama alanı bulması burada mümkün mü?= Somut olayımız 

önümüzde, verilerimiz önümüzde. Zaten yürürlük tarihi, prim ödeme tarihi ve risk 

gerçekleşme tarihi belli. Sigortacının sorumluluğu primin ödenmesi ile başlar. Poliçenin 

geç verilmesi ve buna ilişkin düzenlemenin de bir anlamı olmazdı. Olay açısından primin 

ödenmesi sigortacının sorumluluğunun başladığını dolayısı ile riskin gerçekleşmesi 

dolayısı ile sigortacının sigorta bedelini ödeme durumunda kalacağını sigortacının, 

poliçenin geç verilmiş olmasının akdin kurulması üzerinde veyahut sigortacının sigorta 

bedeli ödeme sorumluluğunun başlaması üzerinde herhangi bir etkisi olmadığını 

poliçenin sadece bir ispat aracı olduğunu da biliyoruz. Dolayısı ile poliçe verilmeden risk 

doğmuş ve talepte bulunulmuş ise sizin sigorta poliçeniz yok ödemem diye itiraz edemez.  

Soru 2: İşadamı Ahmet Has, kendi hayatı üzerine Y sigorta şirketi ile 5 yıllığına eşi ve 

iki oğlunu lehtar göstererek 800.000,00TL değerinde ölüme karşı sigorta sözleşmesi akdetmiştir. 

1 yıl sonra işlerinin kötü gitmesi nedeni ile iflas etmiş ve bunun üzerine tabancası ile kendini 

vurarak intihara teşebbüs etmiş bütün çabalara rağmen kurtarılamamıştır.  
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a. Y sigorta şirket söz konusu sigorta bedelini Ahmet Has’ın intihar etmesi nedeni ile

lehtarlara ödemekten kaçınmıştır. Y sigorta şirketi bu nedenle sigorta bedelinin

ödenmesinden kaçınabilir mi? İntihar olayının sigorta hukukundaki yerini de belirterek

açıklayınız.

Bu soruyu reformize edelim: sigorta sözleşmesine 1 yıl içinde gerçekleşecek olan 

intihar riskleri dolayısı ile güvence verilmez diye bir hüküm koyabilirler mi yani 

kanundaki 3 yıllık süreyi kısaltan bir hüküm konulabilir mi? Konulabilir 1520. maddenin 

3. fıkrasına 1503. maddenin sigorta ettiren, sigortalı ve lehtar aleyhine

değiştirilemeyeceği söyleniyor.  Dolayısı ile değiştirilmesi halinde, kanuna göre 3 yılın 

uzatılması hali aleyhe olacağından bu durumda yapılamaz. 3 yıl geçerli olur. Bu duruma 

göre denkleştirilebilir ve 3 yıldan daha kısa bir süre öngörülebilir.  

b. Ahmet Has sigorta sözleşmesinin 4. yılında intihar etmiş olsaydı. İlk soruya verilen yanıt

değişir miydi, neden?

3 yıllık süreyi uzatan bir hüküm konulabilir mi? Burada süre geçmiş olduğu için 

sigorta bedelini alabilecektir. Cevap değiştirdi. 1503. madde hükmü dolayısı ile.  

c. Ahmet Has’ın eşi ve iki oğlu mirasından yararlanmak amacı ile zehirleyerek öldürseydi,

bu halde sigorta şirketi sigorta bedelini ödemekten kaçınabilir miydi, neden?

Burada 1504’de düzenlenmiş. Burada lehtar olan kişilerin sigorta bedelini almak 

amacı ile işledikleri suç var. Burada hem eş hem de 2 çocuk buna dahil olduğu için 

sigorta bedelinden mahrum kalır. Başka mirasçı varsa ona ödenir. Mirastan yararlanma 

sigorta bedelinden de yararlanma anlamına gelir.  

Soru 3: A kardeşi B’nin 10 yıl içinde ölmesi durumunda B’nin çocukları C ve D’ye 

75.000 TL ödenmesi için 01.02.2013 tarihinde X sigorta şirketi nezdinde bir sigorta sözleşmesi 

akdetmiştir. Buna göre; 

a. Olayda ne tür bir sigorta sözleşmesi vardır gerekçesi ile açıklayınız.

Cevaplamaya gerek yok, önceki sorularda cevapladık.
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b. Olayda sigorta ettiren,  sigortacı, riziko şahsı, lehtarın kim ya da kimler olduğunu 

gerekçeleri ile belirtiniz.  

Burada sigorta sözleşmesini sigorta şirketi ile yapan A’dır= sigorta ettiren, 

sigortacı X sigorta şirketidir. Riziko şahsı, riskin üzerinde, şahsında gerçekleştiği kişi 

olan B’dir. Lehtar ise sigorta bedelini talep etmeye yetkili olan C ve D kişileridir. 

c. B’nin 15 yaşından küçük olması halinde sigorta hukuku açısından ortaya çıkabilecek 

sonucu değerlendiriniz.   

1490. maddenin 2. fıkrasında düzenlenir. Kanun temsilcisinin izni gerekiyor. 

Manevi menfaat koşulu kardeş olmaları dolayısı ile gerçekleşecektir ama yeterli değildir. 

Ayrıca izin gerekir. 15 yaşından küçük olursa velinin izni gerekecektir. İzin olmadan 

yapılan sözleşme icazet verilmemişse geçersizdir. Yani icazet verilene kadar askıda 

geçersiz olur.  

 H15D3  
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o H15D4
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Pratik 7 

Soru 1: A, X sigorta şirketi ile eşi B’nin ölmesi durumunda kendisine 500.000 TL ödeme 

yapılmasını öngören 10 yıllık bir sigorta sözleşmesi akdetmiştir. A, sözleşmeyi akdettikten- 

sözleşme akdedildikten 14 ay sonra işten çıkarılmış ve primleri ödeme konusunda sıkıntıya 

düşmüştür. Buna göre, aşağıdaki iddialar birbirinden bağımsızdır.  

a. Bu durumda A’ya önerebileceğiniz herhangi bir olanak var mıdır? Gerekçesi ile

belirtiniz.

Öğrenci: Sigorta sözleşmesi için prim 14 ay ödendikten sonra işten çıkarılma söz 

konusu olmuş, dolayısıyla madde 1502’de en az 1 yıldan beri prim düzenli şekilde 

ödenmişse  sigorta şirketinin feshetme hakkı olmayacağını ve kendiliğinden prim 

ödemeden muaf sözleşme halini alacağını söylemiştik. Bununla birlikte, şayet sigorta 

ettiren talep ederse sigortadan ayrılma isteyebilirdi ve bunu da sigortacının reddetmesi 

gibi bir durum söz konusu değildi. Dolayısıyla, ayrılma yoluna gidilerek belli bir oran 

üzerinden verilen sigortayla verilmesi gereken sigorta ve zamanı hesaba katı larak 

bir bedel hesaplanır demiştik. O bedeli alarak sigortayı sonalandırabilir. 

Hoca: A’nın başvurabileceği olanak; TTK’nun 1500. maddesindeki sigortadan 

ayrılma talebinde bulunabilmesidir. Muaf sigortaya dönüşmeden bahsetmeye gerek 

bulunmamaktadır. Soruda A’nın olanakları dediği için, o zaten otomatik olarak 

gerçekleşen bir durumdur. Dolayısıyla bahsedilmemesi herhangi bir olumsuzluk 

yaratmayacaktır. 

b. Söz konusu sözleşmenin akdedildiği tarihten tam 4 yıl sonra B’nin intihar etmesi

durumunda X sigorta şirketinin sigorta bedelini ödeme yükümlülüğü olup olmayacağını

gerekçesi ile belirtiniz.

Madde 1503’e bakıyoruz; burada sigortalı, sigorta sözleşmesi yapıldıktan 3 yıl 

sonra ölmesi durumunda ancak sigorta bedelinin ödenebileceğini söylüyor. Somut olayda 

96
 H15D4 dersi YirmiSekiz tarafından hazırlanmıştır. 
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da sigortalı konumunda olan kişi 4 yıl sonra intihar ettiği için, maddede yer alan koşul 

gerçekleşmiş olduğu için, burada sigorta şirketinin sigorta bedelini ödemesi gerekir.  

c. A, B’nin ölümünün üzerinden 10 gün sonra X sigorta şirketine durumu bildirmiştir. Bu

durumun sigortacının sorumluluğuna herhangi bir etkisi olur mu? Neden?

Bu soru ne ile ilgilidir? Riskin gerçekleştiğinin bildirilmesi yükümlülüğü ile ilgili 

bir sorudur. TTK madde 1446’yı burada uygulayabilir miyiz? Neden? Olayımızda bir 

hayat sigortası sözleşmesi vardır. Değinilen hüküm ise bir genel hükümdür, dolayısıyla 

uygulama alanı bulup bulamayacağını gerekçelendirmek gerekmektedir. Bu konuya 

ilişkin hayat sigortalarında herhangi bir özel düzenleme bulunmadığı için genel 

hükümlerde  rizikonun gerçekleştiği andaki beyan yükümlülüğüne ilişkin 1446. 

maddenin somut olayımızda uygulanması söz konusu olacaktır. Buna göre gecikmeksizin 

derhal bildirilmemiş veya geç bildirilmiş olması halinde bedelde herhangi bir artış var ise 

kusurun ağırlığına göre bedelden indirim yoluna gidilebilir. Fiilen öğrenme durumu 

varsa, ikinci fıkra uygulanmaz şeklinde bir hüküm bulunmaktadır. var karşınızda. Somut 

olay açısından değerlendirmek gerekirse de; ikinci fıkra bizim açımızdan pek bir anlam 

ifade etmemektedir. Zaten fix bir süre de verilmemiş; derhal-gecikmeksizin diyor. Her 

somut olay açısından bu 10 günlük sürenin hakikaten travmaya girmiş olabilir intihar 

sonucunda, hastanede yatmış olabilir vs. Dolayısıyla herhangi bir sıkıntı yaratmayacağını 

söyleyebiliriz normal-olağan koşullar bakımından. 

d. A, X sigorta şirketi ile eşi B’nin değil de akıl hastası olan 14 yaşındaki oğlu C’nin ölmesi

durumunda kendisine 500.000 TL ödeneceğini öngören bir sözleşme akdedebilir miydi?

Neden?

Öğrenci: Başkasının hayatı üzerine sigorta sözleşmesi akdetmeye ilişkin olarak 

ilgili hüküm, madde 1493’te yer almaktadır. Olayımızda ölüm üzerine bir hayat sigortası 

yapılıyor; öncelikle maddi ve manevi bir menfaatin olması gerekiyor. Oğlunun hayatı 

üzerine manevi bir menfaat bulunduğu açıktır. Bunun dışında bir de rıza gerekiyor; 

burada çocuk 15 yaşından küçük olduğu için, 14 yaşında olduğu için, velinin rızası 

olması gerekmektedir. Kendisi de velisi olduğu için bu da yeterlidir. Dolayısıyla böyle bir 

sigorta sözleşmesi yapabilecektir. 
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Hoca: 14 yaşındaki bir küçüğün hayatı üzerine sigorta sözleşmesi akdedilebilir. 

Bunda herhangi bir engel yoktur. Eski TTK’da küçüklerin ve kısıtlıların ölüm olasılığına 

karşı sigorta sözleşmesi akdetme yolu kapatılmış idi. Çünkü eski TTK’da sadece maddi 

veya manevi menfaat koşulunun varlığı yeterli görülmüş idi. Ancak, bu manevi 

menfaatin varlığı özellikle de küçük durumunda olanların ölüm olasılıklarına dair bir 

hayat sözleşmesi akdetmekte, o ahlaki riskin oluşmasında yeterli görülmemiştir; çünkü 

küçükler kendi bakım, beslenme, korunma vs gibi durumlarda kendilerinin karar verme- 

gerçekleştirme olanakları olmadığı için büyüklerin birtakım davranışlarına bağımlı 

oldukları için yapılan olumsuz birtakım davranışlara neden olabilir düşüncesi ile. Ancak, 

yeni TTK açısından yazılı izin konusu devreye girdiği için -kendisinin veya kanuni 

temsilcinin- herhangi bir problem olmayacaktır. Olayımızda üçüncü fıkra burada 

uygulama alanı bulacaktır. Akıl hastalığı dolayısıyla bir vasi tayin edilmiş ise ve bu kişi, 

sigorta ettirenden ayrı bir kişi ise sigorta sözleşmesinin akdedilmesi mümkün 

olabilecektir. Onun dışında ise mümkün olmayacaktır.  

e. A, 3 yıl prim ödemiş; ancak daha sonra ödeme yapmayı kesmiştir. Buna karşı, sigorta

şirketinin başvurabileceği hukuki yol ya da yollar var mıdır?

XIII - Prim ödenmesinden muaf sigorta 

MADDE 1502- (1) En az bir yıldan beri yürürlükte bulunan ve bir yıllık primi 

ödenmiş olan sigorta sözleşmelerinde, sigorta ettiren daha sonra prim ödeme 

borcunu yerine getirmezse, sigortacı bu sebeple sözleşmeyi feshedemez ve prim 

isteyemez. Bu hâlde sigorta, prim ödenmesinden muaf sigortaya dönüşür. Prim 

ödenmesinden muaf sigortada, sigorta bedeli ödenen primle sözleşme uyarınca 

ödenmesi gereken prim arasındaki orana göre ödenir. 

Madde 1502 doğrultusunda 1 yıllık primin ödenmesi şartı gerçekleştirilmiştir. 3 

yılın sonrasında prim ödenmemesi nedeniyle burada prim ödenmesinden muaf sigortadan 

bahsedilecektir. Bu maddeye dayanarak; sigorta şirketi sözleşmeyi feshedemeyecektir 

veya dava edemeyecektir. Ancak, prim ödenmesinden muaf sigortada sigorta bedeli 

ödenen primle sözleşme uyarınca ödenmesi gereken prim arasındaki orana göre ödenir 

hale gelecektir. Dolayısıyla, sigortacı mevcut poliçeleri prim ödemekten muaf sigorta 

haline dönüştürecektir. 
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Soru 2: A, 10.05.2013 tarihinde X sigorta şirketi nezdinde ölüm riskine karşı hayat 

sigortası yaptırıp sigorta poliçesinin teslimi karşılığında ilk 3 aylık primini aynı tarihte ödemiştir. 

Sağlığında A, oğlu B’yi lehtar olarak tayin etmiş değiştirme hakkından feragat ettiğini poliçeye 

yazdırarak sigorta poliçesini B’ye vermiştir. 01.06.2013 tarihinde A, geçirdiği bir kalp krizi 

sonucu ölmüştür. Bunun üzerine B, X sigorta şirketinden sigorta bedelinin ödenmesini talep 

etmiş; ancak X sigorta şirketi A’nın ölümünden önce çektiği bir faksla B yerine kızı C’yi lehtar 

olarak atadığını gerekçe göstererek sigorta bedelini B’ye ödemekten kaçınmıştır. Hukuki durumu 

kısa gerekçeleri ile değerlendiriniz.  

Somut olayda ölüm riskine karşı hayat sigortası bulunmaktadır ve bir lehtar atanması söz 

konusudur. Lehtarın atanması ve değiştirilmesi madde 1493’te düzenlenmiştir. 

VII - Lehtar 

1. Atanması ve değiştirilmesi

MADDE 1493- (1) ...

(4) Sigorta ettiren, değiştirme hakkından vazgeçtiğini sigorta poliçesine

yazdırmakla beraber sigorta poliçesini lehtara teslim etmişse, o kişiyi

değiştiremez. Tereddüt hâlinde, sigorta ettirenin lehtarı değiştirme hakkını saklı

tuttuğu kabul edilir. Sigorta ettirenin lehtarı değiştirme hakkından açıkça

vazgeçtiği ve sigorta poliçesinin lehtara verildiği hâllerde bile, mirasçılıktan

çıkarma veya hibeden rücu hâlleri gerçekleşmiş yahut ilgililer arasında o kişinin

lehtar olarak atanmasına ilişkin sebep ortadan kalkmış ise lehtar değiştirilebilir.

Burada 4. fıkra, değiştirme hakkından vazgeçmeyi düzenlemektedir. Sigorta ettiren, oğlu 

B’yi lehtar olarak tayin etmiş, değiştirme hakkından feragat ettiğini poliçeye yazdırarak bunu 

lehtara teslim etmiştir. Bu iki koşul birlikte gerçekleştiği için sigorta ettirenin değiştirme 

hakkından vazgeçtiğini söyleyebiliriz. Yani B, değiştirilemez lehtar konumundadır. Bunun 

değiştirilebilir lehtardan farkı nedir, özelliği nedir? Atandığı anda sigorta bedelini talep etme 

hakkına da sahip olacaktır. Mutlak mı? Hayır; belirli durumlarla ancak değiştirme hakkını 

kullanabilir- ki burada öyle bir örnek yoktur. Dolayısıyla B, değiştirilemez lehtardır ve atandığı 

tarihte sigorta bedelini talep etme hakkına sahiptir. Öyleyse sigorta şirketinin B’ye ödeme 

yapmayı reddetmesi hukuken uygun olmayacaktır. Çünkü B değiştirilemez lehtardır. Sonradan 

çekilmiş bir faxla lehtarın değiştirilmesi böyle bir durumda söz konusu olamayacaktır. Zira, 

değiştirilme hallerini kanunkoyucu sınırlandırmıştır. Sigorta şirketinin B’ye sigorta bedelini 

ödemesi gerekir. Değiştirilebilir lehtar olsaydı, sigorta şirketi haklı olur muydu? O zaman lehtarı, 

sigortacıya bildirir hükmü gereğince (1493/2) ödeme yapmayabilirdi. 
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Soru 3: A, 2000 yılında bir sigorta şirketinde kendi hayatı üzerine 30 yıllık hayat 

sigortası sözleşmesi yaptırmıştır. Hayat sigortası sözleşmesinde 30 yıl içinde sigortalı ölürse 

mirasçıları 7.000,00TL’şer alacaktır. 30 yıl sonunda sigortalı hayatta kalırsa 20.000,00TL sigorta 

bedeli alacaktır hükmü yer almaktadır. A, 2014 yılında ölmüştür. Söz konusu sigorta 

sözleşmesine ilişkin sigorta primleri, 2000 ile 2005 yılları arasında yatırılmış ve ancak, bu 

tarihten sonra bir daha hiç yatırılmamıştır.  Sigorta poliçesini A’nın eşyaları arasında bulan 

mirasçıları size bu sigorta sözleşmesi ile ilgili bir sigorta bedeli alıp alamayacaklarını 

sormaktadırlar. Olayda akdedilmiş can sigortası türünü de belirterek mirasçılara nasıl bir cevap 

vereceğinizi müstakbel avukat adayları olarak gerekçesi ile belirtiniz. 

Önce türünü tespit edelim; burada karma hayat sigortası sözleşmesi vardır. Hayat 

sigortalarına ilişkin 1487. Maddenin 1. Fıkrası, hayat sigortası ile ölüm veya yaşama ihtimali 

güvence altına alınabilir diyor. Uygulamada her iki olasılığı da güvence altına alan karma hayat 

sigorta sözleşmelerinin akdedildiğini, üçüncü bir tür olarak varolduğunu söylemiştik. (her ne 

kadar yasada açıkça var olmasa da) Sözleşmedeki hüküm, ölüm ile yaşama ihtimalinden 

bahsetmiş olduğu için burada karma bir hayat sigortası türü vardır diyebiliriz. Mirasçılara nasıl 

bir cevap verirdiniz? Madde 1502 uygulanacaktır.  

XIII - Prim ödenmesinden muaf sigorta 

MADDE 1502- (1) En az bir yıldan beri yürürlükte bulunan ve bir yıllık primi 

ödenmiş olan sigorta sözleşmelerinde, sigorta ettiren daha sonra prim ödeme 

borcunu yerine getirmezse, sigortacı bu sebeple sözleşmeyi feshedemez ve prim 

isteyemez. Bu hâlde sigorta, prim ödenmesinden muaf sigortaya dönüşür. Prim 

ödenmesinden muaf sigortada, sigorta bedeli ödenen primle sözleşme uyarınca 

ödenmesi gereken prim arasındaki orana göre ödenir. 

Mirasçılar, bu prim ödenmesinden muaf sigortaya dönüşeceği için sigorta bedeli, ödenen 

primle ödenmesi gereken prim arasındaki orana göre ödenecektir. Ayrıca prim ödenmemesinden 

dolayı sigortacının feshetme hakkı bulunmamaktadır, prim farkı isteme hakkı yoktur. 

Peki 30 yıl sonra ölmüş olsa idi; karma sigorta olduğu için 30 yıl içinde ölmüş olsa da 30 

yıl sonra ölmüş olsa da yaşama ihtimali ve ölüm riskine karşı güvence altına alındığı için- kişi 30 

yıl boyunca hayatta kalmış olduğu için sigortacının prim ödemeden muaf sigortada ödemesi 

gereken primi ödemesi söz konusu olabilecektir.  

 Yirmi
Sekiz 
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