
I. BÖLÜM  

GİRİŞ 

 

 

I. SİGORTANIN TANIMI VE UNSURLARI 

Sigorta, aynı veya benzer rizikolara maruz bulunan şahıslar topluluğunda, belirli bir karşılık 

(prim) ödeyerek, rizikonun gerçekleşmesi halinde ortaya çıkacak ekonomik ihtiyacın 

karşılanmasına yönelik bağımsız talebe sahip olunmasıdır. Buna göre sigortanın unsurları, 

• kişilerin canını ya da malını tehdit eden ve gerçekleşmesi halinde ekonomik bir gereksinim 

yaratan tehlikelere (rizikoya) maruz bulunması, 

• aynı veya benzer rizikoya maruz şahısların bir araya gelip bir topluluk oluşturması (tehlike 

birlikteliği), 

• rizikonun gerçekleşmesi sonucu ortaya çıkan ekonomik gereksinimin karşılanması (sigorta 

güvencesi sağlanması), 

• sigorta güvencesinin belirli bir karşılık (prim) ödenerek elde edilebilmesi, 

• sigorta güvencesinin elde edilebilmesine yönelik talep hakkına sahip olunmasıdır. 

 

 

II. SİGORTANIN ORTAYA ÇIKIŞI VE GELİŞİMİ 

Bugünkü anlamda sabit primli sigorta, ilk kez 14. yüzyılda denizcilik rizikolarına karşı 

sigortalar şeklinde İtalya’da ortaya çıkmış ve gelişmiştir. Sigortanın ilk kez denizcilik 

rizikolarına karşı sigorta şeklinde ortaya çıkmasının nedeni, deniz ticaretinin son derece riskli 

olmasıdır. Bu durum, ilk çağlardan itibaren denizcilik rizikolarının sebebiyet verebileceği 

zararlara karşı teminat arayışına neden olmuştur. Bunun sonucunda denizcilik rizikolarından 

kaynaklanan zararların, bu rizikolara birlikte maruz bulunanlar arasında paylaşılmasını öngören 

akdî ve kanunî tehlike birliktelikleri ortaya çıkmıştır. Sigortanın kökeninin bu tehlike 

birlikteliklerine dayandığı kabul edilmektedir.  

 

Sigortanın tam olarak ne zaman ve nasıl ortaya çıktığı konusunda farklı görüşler ileri sürülmüş 

olmakla birlikte, 14. yüzyıl sonlarında görülen ve denizcilik rizikolarının sebebiyet verebileceği 

zararlara karşı teminat elde etmek amacıyla akdedilen sözleşmelerin, şekil ve içerik itibariyle 

sigorta sözleşmesi olduğu tartışmasızdır. Söz konusu sözleşmelerde denizcilik rizikolarından 

kaynaklanan zararları tazmin etme taahhüdünde bulunan taraf (sigortacı), sözleşme konusu yük 

veya gemi ile doğrudan ilgisi bulunmayan üçüncü şahıs veya şahıslardır. Bu dönemde sigorta 

sözleşmeleri için (Türkçeye “sigorta” olarak geçen) İtalyanca “assigurare” (teminat altına 

almak) teriminden gelen “assecuratio” terimi kullanılmaya başlanmıştır. Başlangıçta sigorta 

sözleşmeleri yaygın olarak noterler tarafından belgelendirilmişse de, daha sonra ticari hayatın 

gereklerine uygun olmayan bu yöntemin yerini, sigortacının sözleşme şartlarının yer aldığı bir 

belge (poliçe) düzenleyerek sigorta ettirene vermesi yöntemi almıştır.  

 

Deniz sigortalarının yeni bir sözleşme olarak ortaya çıkması ve yaygınlaşması ile birlikte, bu 

sözleşmelerin kilisenin faiz yasağı sebebiyle geçerli olup olmadığı, özellikle denizcilik 

rizikoları sonucu sözleşme konusu yük veya gemide meydana gelecek zararın tazmin edileceği 

taahhüdünün (denizcilik tehlikelerinin üstlenilmesinin), karşılığında bedel (prim) talep 

edilebilecek bir edim olup olmadığı tartışılmışsa da, genel olarak olumlu sonuçlara varılmıştır.  

 

 

15. ve 16. yüzyıllarda gerçek sigorta sözleşmesi (assecuratio) - bahis nitelikli sigorta sözleşmesi 

(sponsio) ayırımı yapılmasına rağmen, bu dönemde (Barselona Kararnameleri dışında) zararın 

giderilmesi amacı bulunmayan bahis niteliğindeki sigorta sözleşmelerini geçersiz sayan ya da 



 FSMVÜHF Sigorta Hukuku Ders Notları - YAZICIOĞLU  

2 
 

yasaklayan açık bir düzenleme mevcut olmadığı gibi, gerçek sigorta sözleşmesini bahisten 

ayıran unsurlar da belirgin değildir. İlk kez 16. yüzyılın ikinci yarısında sigortalının sigorta 

tazminatını talep edebilmesi için bir menfaatinin bulunduğunu ispat etmesi gerektiğinden söz 

edilmiş; daha sonra sigortalanabilir menfaat, sigortayı bahisten ayıran temel unsur ve sigorta 

sözleşmesinin geçerlilik şartı olarak kabul edilmiştir.   

 

Deniz sigortaları, 15. ve 16. yüzyıllarda İtalyan tüccarlar vasıtasıyla İspanya, Fransa, Portekiz, 

Hollanda, İngiltere ve kuzey Almanya’ya yayılmış; kısa bir süre sonra da deniz sigortaları 

hakkında ayrıntılı düzenlemeler getirilmeye başlanmıştır. İlk yasal düzenlemelerde ağırlıklı 

olarak mevcut ticari teamüller esas alınmıştır. Dolayısıyla deniz sigortalarının temel ilkeleri 

esas itibariyle uygulama tarafından belirlenmiştir. İngiltere’de deniz sigortalarına ilişkin ilk 

kanun 1601 tarihlidir. Almanya’da deniz sigortaları hakkında ilk düzenleme 1731 tarihli 

Hamburg Sigorta ve Avarya Kanunu ile getirilmiştir.  

 

Denizcilik rizikolarına karşı teminat arayışı ile başlayıp gelişen sigortacılık alanında, zamanla 

gemi ve yükü dışında kaptan, gemi adamları ve yolcuların hayatlarının da sigorta edilebileceği 

kabul edilmiş ve bunun sonucunda hayat sigortaları doğmuştur. 17. yüzyılda İtalyan banker 

Tonti, belirli kişilerin bir araya gelerek, belirlenen bir süre için ortaya belirli bir para koymasına, 

süre sonunda hayatta kalanların toplanan parayı aralarında paylaşmasına dayanan ve “Tontines” 

denilen bir sistem oluşturmuştur. İnsanların çoğu, kendilerinin başkalarından daha çok 

yaşayacaklarına inandıklarından bu sistem büyük rağbet görmüştür. Ancak bu sistemde 

belirlenen süreden önce ölenlerin maddi kayba uğradıkları düşünülerek, ölüm rizikosu da 

kapsama alınmıştır. 

 

17.yüzyılın ikinci yarısında sigortacılığın gelişmesine yol açan iki önemli olaydan ilki 

sigortacılıkta istatistik metot ve tekniğinin uygulanmaya başlaması, ikincisi ise 2.9.1666 

tarihinde Londra’da meydana gelen ve dört gün sürerek 13.000 evle 100 kilisenin kül olmasına 

yol açan büyük yangındır. Bu tür felaketlerin sonuçlarına karşı önlem alma düşüncesi yaratan 

söz konusu yangın, kara sigortalarının doğmasında önemli bir etken olmuş; 1667 yılında “Fire 

Office” kurulmuş; daha sonra 1684 yılında buna rakip bir ortaklık şeklinde ortaya çıkan ilk 

yangın sigorta şirketi “Friendly Society” faaliyete geçmiştir. 1688 yılında İngiltere’de 

Lloyd’s’un temellerinin atılmasıyla sigortacılıkta yeni bir dönem başlamıştır. Edward Lloyd 

isimli bir şahsın işlettiği Londra’daki bir kahvehane, gemi sahipleri, iş adamları ve tüccarların 

deniz ticaretine ilişkin bilgi alışverişinde bulundukları mekân olmuştur. Burada sefere çıkan bir 

gemi veya geminin yükü için teminat veren kişiler, Underwriter sıfatıyla belgeler düzenleyerek 

faaliyette bulunmaya başlamış ve Edward Lloyd’un ölümünden sonra kendi aralarında Lloyd’s 

adında bir topluluk kurmuşlardır. Lloyd’s 1871 yılında çıkarılan bir kanunla Birlik haline 

getirilmiştir. İlk yıllarında sadece deniz sigortaları alanında faaliyet gösteren Lloyd’s, daha 

sonra kara sigortaları alanında da çalışmaya başlamış; günümüzde her tür sigortanın 

yapılabildiği bir kuruluş haline gelmiştir. Kendine özgü bir sigorta kuruluşu olan Lloyd’s bir 

sigorta şirketi değildir; sigorta teminatı veren şahısların oluşturduğu bir birliktir. Lloyd’s’un en 

belirgin özelliği Lloyd’s üyelerinin bütün varlıklarıyla sorumluluk taşımaları ve hiçbir zaman 

sigortalı ile doğrudan ilişki kurmamaları, ilişkinin “broker” denilen aracı kişi veya şirketler 

vasıtasıyla kurulmasıdır. Brokerlar, Lloyd’s ile çalışabilmek için buraya kaydolmakta ve sigorta 

sözleşmesi akdetme ve tazminat alma işlerini takip etmektedirler. 

 

Modern sigortacılığın doğuşuna deniz sigortaları, kara sigortacılığına yangın sigortası, kaza 

sigortalarına tren kazaları ile bireysel kaza sigortaları öncülük ederken, sanayinin gelişmesiyle 

ortaya çıkan büyük zararlar, mühendislik sigortalarının gelişimine yol açmıştır.  
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Türkiye’de sigortacılık 19. yüzyıl sonlarında başlamış; 1864 tarihli Ticaret-i Bahriye 

Kanunu’nun 11. faslında yer alan hükümlerle ilk kez deniz sigortaları düzenlenmiştir. 

 

 

III. SİGORTA SİSTEMİ  

İnsanlar yaşamı süresince (bir şahsın evinin yanması veya işyerinde bulunan mallarının 

çalınması ya da öğrenimi boyunca kendisine burs vermeyi taahhüt etmiş bir yakınının ölümü 

gibi) canını ve malını tehdit eden çeşitli tehlikelere maruzdur. Bu tehlikeler gerçekleşip 

gerçekleşmeyeceği ya da ne zaman gerçekleşeceği belli olmayan, ancak gerçekleşmesi halinde 

ekonomik bir ihtiyaç doğuran olaylardır. İnsanlar, maruz bulundukları bu tehlikelerin ekonomik 

sonuçlarından korunmak amacıyla önceden önlem alma ihtiyacı duyar. Ancak insanların 

bireysel olarak alacakları önlemlerle, tehlikelerin ekonomik sonuçlarından kendilerini tam 

olarak korumaları imkânsızdır.  

 

Aynı veya benzer tehlikelere maruz bulunan kişiler, tehlikenin gerçekleşmesi sonucu ekonomik 

ihtiyaç içine düşeceklerin ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla önceden bir araya gelip 

olanaklarını birleştirdikleri takdirde, tehlikelerin ekonomik sonuçlarına katlanmak mümkün 

hale gelir. Sigorta sistemi de, aynı veya benzer rizikolara maruz kişilerin önceden belirli 

miktarda ödeyecekleri paraların, ödeme yapanlar arasında tehlikenin gerçekleşmesi sonucu 

ekonomik ihtiyaç içine düşenlerin ihtiyaçlarının karşılanmasını öngören bir sistemdir. Bu 

sistem sayesinde, tehlikenin gerçekleşmesi sonucu ekonomik ihtiyaç içine düşenlerin 

ihtiyaçlarının, aynı veya benzer rizikolara maruz kişilerin katkılarıyla karşılandığı bir riziko 

paylaşımı sağlanır.  

 

 

IV. SİGORTANIN İŞLEVLERİ 

Sosyal işlevleri 

• Sigorta, tehlike birlikteliği oluşturan şahısların ileride ortaya çıkacak ekonomik 

ihtiyaçlarının karşılanacağını bilerek kendilerini güvende hissetmelerini ve ihtiyaçlarının 

karşılanması için tasarrufta bulunmalarını sağlar.   

• Ekonomik ihtiyaç içine düşenlerin ihtiyaçlarının karşılanması ile topluma yük olmaları 

önlenir. 

Ekonomik işlevleri  

• Sigorta, ekonomik değerlerin korunmasını sağlayarak ülke ekonomisine önemli katkıda 

bulunur. İş yaşamında güven ve verimli çalışma ortamı yaratır. 

• Ticari faaliyette bulunanlar, sigorta sayesinde maruz bulundukları tehlikeler için ihtiyat 

fonu oluşturup parasını bağlamak zorunda kalmaz. Oluşturulması gereken ihtiyat fonlarına göre 

son derece düşük olan sigorta primi ödenerek tehlikelerin ekonomik sonuçlarına karşı önlem 

alınırken, ihtiyat fonu olarak ayrılması gereken para yatırımda kullanılabilir ve böylece ticaret 

ve sanayinin gelişmesine katkı sağlanır.  

• Tahsil edilen primlerin oluşturduğu sermaye, yeni yatırımlar yapılmasını sağlar.  

 

 

• Ekonomik değerlerin sigorta güvencesi altında olması, kredi alınmasında önemli bir etken 

olduğundan, sigorta, kredi alınmasını kolaylaştırır.  

• Sigortacılar, zararın önlenmesi ve azaltılması için alınabilecek tedbirler konusunda geniş 

bilgi birikimi ve deneyimine sahiptir. Sigorta teminatı, bu bilgi birikimi ve deneyim 

doğrultusunda, belirli tedbirlerin alınması koşuluyla verilir. Bu da işletmelere, zararın 
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önlenmesi ve azaltılması için alınabilecek tedbirler hususunda yol gösterir ve böylece ekonomik 

değerlerin korunması sağlanır.  

 

 

V. SİGORTACILIĞIN TEMEL ÖZELLİKLERİ 

 

1. Sigortacılık bilimsel ve teknik esaslara dayanan bir faaliyettir.  

Sigortanın ekonomik ve sosyal işlevlerini yerine getirebilmesi ve amacına hizmet edebilmesi 

için, sigorta yaptırma bilincinin oluşması ve yaygınlaşması şarttır. Sigorta bilincinin oluşması 

ve yaygınlaşması ise, gerçekleşmesi muhtemel bir rizikonun gerçekleşmesi halinde ortaya 

çıkacak ekonomik ihtiyacın karşılanacağı hususunda güven duyulmasına bağlıdır. Bu güven, 

sigortacılığın bilimsel yöntemlerle belirlenen teknik esaslara bağlanması ve sağlam bir 

organizasyona kavuşturulması ile sağlanabilir.  

 

Sigortacılık tekniğinin temel ilkesi, aynı veya benzer rizikolara maruz mümkün olduğu kadar 

çok sayıda şahsın bir araya toplanması ve bunlardan tahsil edilecek primlerin, rizikonun 

gerçekleşmesi halinde yapılacak ödemeleri karşılayacak şekilde düzenlenmesidir. Bunun için, 

öncelikle rizikoların gerçekleşme oranının gerçeğe en yakın şekilde tespit edilmesi şarttır. 

Belirli bir rizikonun gerçekleşme ve zarara sebebiyet verme adedi ile ortaya çıkan zarar miktarı 

hakkındaki istatistikî veriler esas alınarak ihtimal hesabı yapılmakta ve bu rizikonun gelecekte 

bir zaman içinde ve belirli sayıda kişiler bakımından gerçekleşebilme oranı tespit 

edilebilmektedir. İstatistikî veriler, ne kadar çok sayıda olaya (aynı veya benzer koşullar altında 

gerçekleşen rizikoya) dayanıyorsa, ihtimal hesabı o kadar gerçeğe yakın sonuç verir (Büyük 

Sayılar İlkesi). Rizikonun gerçekleşme oranına göre bu rizikonun sigortalanması karşılığında 

ödenecek bedel (sigorta primi) hesaplanmaktadır. Dolayısıyla sigortacılık, tesadüfe ya da şansa 

bağlı bir faaliyet değildir. Sigortacılığın bilimsel ve teknik esaslara dayalı bir faaliyet oluşu, 

sigortayı (kumar, piyango, bahis gibi) şansa bağlı işlemlerden kesin olarak ayırır.  

 

 

2. Sigortacılık, yasal olarak düzenlenmesi ve denetlenmesi zorunlu olan bir faaliyettir.  

Sigortacılık, ekonomik ve sosyal işlevleri olan bir faaliyet olup, bu işlevlerin yerine 

getirebilmesi, sigortanın yaygınlaşmasına, yaygınlaşması da sigortaya güven duyulmasına 

bağlıdır. Bu nedenle, sigortacılık alanında faaliyette bulunan kişi ve kuruluşların faaliyetlerinin 

kurallara bağlanması ve faaliyetlerini bu kurallara uygun olarak yürütüp yürütmediklerinin 

devlet tarafından denetlenmesi, sigorta ilişkisinin kurulması ve hükümlerine ilişkin temel 

ilkelerin belirlenmesi zorunludur. Sigortacılık faaliyetinin tabi olduğu kurallar, faaliyetin 

kurallara uygun şekilde yürütülmesini sağlamaya yönelik denetim esasları ve sigorta ilişkisinin 

temel ilkeleri, yasal düzenlemelerle belirlenir. Diğer ülkelerde olduğu gibi Türkiye’de de 

sigortacılık hakkında yasal düzenlemeler getirilmiştir.  

 

 

 

 

 

Sigortacılık hakkındaki düzenlemelerin bir bölümü, kimlerin hangi koşullarla sigortacılık 

yapabileceği, diğer bir anlatımla sigorta ve reasürans şirketlerinin kuruluşu, yönetimi, çalışma 

esasları, sona ermeleri ve tasfiyeleri, sigorta aracıları ve aracılık hizmetlerinin kurallara 

bağlanması ve sigortacılığın bu kurallara uygun şekilde yapılıp yapılmadığının denetlenmesi 

hakkındadır. Bu düzenlemelerin amacı, sigorta sektöründe yer alan kişi ve kuruluşların mesleki 
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kurallar içinde faaliyet göstermelerini, sigorta sektöründe yaratılacak fonların ekonomik 

kalkınmaya katkıda bulunmasını sağlamak, sigortalıların sigorta sözleşmelerinden doğan hak 

ve alacaklarını teminat altına almaktır.  

 

Türk hukukunda sigorta ve reasürans şirketleri ile sigorta aracılarının faaliyetleri ve bu 

faaliyetlerin denetlenmesi hakkındaki temel düzenleme, 3.6.2007 tarih ve 5687 sayılı 

Sigortacılık Kanunu’dur. Sigortacılık hakkındaki düzenlemelerin diğer bölümü ise, sigorta 

ilişkisinin kurulması ve hükümlerine ilişkin esasların belirlenmesi hakkındadır. Türk 

hukukunda sigorta sözleşmeleri esas itibariyle 6102 sayılı TTK’nun “sigorta hukuku” başlıklı 

6. Kitabında m. 1401 vd. hükümleri ile düzenlenmiştir.  

 

3. Sigortacılık ulusal sınırları aşan bir faaliyettir. 

Sigortanın amacına ulaşabilmesi, rizikonun mümkün olduğunca çok sayıda şahsa dağıtılmasına 

bağlı olduğundan, sigortacılık faaliyetinin ulusal sınırların dışına çıkması zorunludur. Ulusal 

sınırları aşmanın bir yolu, sigortacıların yurt dışında da şube açarak faaliyet göstermesi; diğer 

bir yolu ise, sigortacıların bir ülke içinde üstlendikleri rizikoları yabancı ülkelerde faaliyette 

bulunan reasürans şirketlerine aktarmalarıdır. Sigorta şirketleri reasürans şirketleri ile reasürans 

sözleşmeleri yaparak üstlendikleri rizikoları reasürans şirketlerine aktarırlar.  

  

 

VI. SİGORTAYI SOSYAL SİGORTADAN AYIRAN UNSURLAR 

1. Sigorta, sigorta yaptırmak isteyenlerin çeşitli rizikolara karşı teminata sahip olma iradesine 

dayanan bir teminat sistemdir. Sigorta teminatı sağlayan ilişki (sigorta ilişkisi), deprem 

sigortası, trafik zorunlu mali sorumluluk sigortası gibi sigorta yaptırma zorunluluğunun söz 

konusu olduğu hallerde dahi, sigortacı ile sigorta ettiren arasında akdedilen sözleşme ile 

kurulur. Buna karşılık sosyal sigorta, kamu yararı düşüncesiyle belirli statüde bulunanların 

sosyal güvenliklerini sağlamak amacıyla kanunla düzenlenen ve doğrudan kanun tarafından 

tesis edilen ilişkiye dayanan bir teminat sistemidir.  

2. Sigorta, özel hukuk hükümlerine tabi olarak kurulmuş sigorta ve reasürans şirketleri 

tarafından yapılır. Sosyal sigorta ise, sadece kanunla kurulmuş kurumlar tarafından yapılabilir.  

3. Sosyal sigorta alanında sigortanın kapsam ve koşulları ile sigortayı yapacak olan kurum 

kanunla belirlenir. Buna karşılık özel sigorta alanında sigorta yaptıracak olanlar, sigorta 

şirketini seçmede ve kural olarak sigortanın kapsam ve koşullarını belirlemede serbesttir.  

4. Ekonomik bakımından sosyal sigortada yardım unsuru söz konusu olduğundan, bazı hallerde 

primin bir kısmı sigortalı tarafından ödenirken bir kısmı başka bir şahıs (işveren) tarafından 

ödenir. Buna karşılık özel sigortada sigorta primleri sadece sigorta yaptıran kişi tarafından 

ödenir.  

 

 

 

VII. SİGORTA HUKUKUNUN KONUSU VE KAYNAKLARI 

 

1. Sigorta Hukukunun Konusu  

Sigorta hukuku, sigortacılık faaliyetinin tabi olduğu esaslar ile bu faaliyetin kurallara uygun 

şekilde yürütülmesine yönelik denetim esaslarını ve sigorta sözleşmesini düzenleyen 

kurallardan oluşan bir özel hukuk dalıdır. Sigorta denetim hukuku ve sigorta sözleşmesi hukuku 

olmak üzere iki alt bölüme ayrılır.  

Sigorta denetim hukuku, sigortacılık faaliyetlerinin tabi olduğu esaslar ile sigortacılık 

faaliyetlerinin bu esaslara uygun olarak yürütülmesine yönelik denetim hakkındaki kurallardan 
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oluşur. Sigorta denetim hukukunu oluşturan kuralların amacı, sigortacılığın geliştirilmesi ve 

güven içinde yürütülmesini, sigorta sektöründe yer alan kişi ve kuruluşların mesleki kurallar 

içinde faaliyet göstermelerini, sigorta sektöründe yaratılacak fonların ekonomik kalkınmaya 

katkıda bulunmasını sağlamak, sigortalıların sigorta sözleşmelerinden doğan hak ve 

alacaklarını teminat altına almaktır. Sigorta denetim hukukunu oluşturan kuralların bir bölümü, 

(sigorta ve reasürans şirketlerinin kuruluşu ve faaliyetlerini düzenleyen kurallar gibi) 

sigortacılığın ekonomik ve teknik bakımdan denetlenmesine yöneliktir. Sigorta denetim 

hukukunu oluşturan kuralların diğer bölümü ise, sigorta sözleşmesi şartlarının belirlenmesine 

yöneliktir. Bazı hususların emredici hükümlerle düzenlenmesi ve sigorta genel şartlarının onaya 

tabi tutulması suretiyle, sigorta sözleşmesinin şartları belirlenmektedir. Bunda amaç, 

sigortacının karşısında ekonomik olarak daha zayıf durumda bulunan sigorta ettirenin 

korunmasıdır. Sigorta sözleşmesi hukuku ise, sigorta ilişkisinin kurulması ve hükümlerine 

ilişkin esasları belirleyen kurallar bütünüdür.  

 

 

2. Sigorta Hukukunun Kaynakları 

2.1. Sigorta Hukuku mevzuatı 

Türk hukukunda sigorta sözleşmeleri, esas itibariyle 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 

(TTK) “Sigorta Hukuku” başlıklı Altıncı Kitabı’nda 1401 vd. maddeleri ile düzenlenmiştir. 

Sigorta Hukuku Kitabı’nın birinci kısmını tüm sigorta sözleşmeleri hakkında geçerli olan 

“Genel Hükümler” (TTK m. 1401 – 1451), ikinci kısmını “Sigorta Türlerine İlişkin Özel 

Hükümler” oluşturmaktadır. İkinci kısmın “zarar sigortaları” başlıklı birinci bölümünde mal 

sigortaları (TTK m. 1453 – 1472) ve sorumluluk sigortaları (TTK m. 1473 – 1486) hakkında, 

ikinci kısmın ikinci bölümünde ise “can sigortaları” hakkında düzenleme getirilmiştir.  

 

TTK m. 1451 hükmüne göre “Bu Kanunda hüküm bulunmayan hallerde sigorta sözleşmesi 

hakkında Türk Borçlar Kanunu hükümleri uygulanır.” Bu nedenle Türk Borçlar Kanunu (TBK) 

da sigorta hukukunun temel kaynakları arasındadır. 

 

3.6.2007 tarih ve 5687 sayılı Sigortacılık Kanunu (SK) ile “... bu Kanuna tâbi kişi ve 

kuruluşların, faaliyete başlama, teşkilât, yönetim, çalışma esas ve usûlleri ile faaliyetlerinin 

sona ermesi ve denetlenmesine ilişkin hususlar ve sigorta sözleşmesinden doğan 

uyuşmazlıkların çözümlenmesine yönelik olarak sigorta tahkim sistemi ile ilgili usûl ve esasları 

...” düzenlenmiştir.  

 

SK m. 3 / 3 hükmünde karşılıklı (mütüel) sigorta ve reasürans şirketlerinin ortak sayısı 200’den 

az olmamak üzere kooperatif şeklinde kurulabileceği öngörüldüğünden, Kooperatifler Kanunu 

(KK) da sigorta hukukunun kaynakları arasında yer alır. 

 

6432 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu (BESK) ile emeklilik 

şirketlerinin kuruluş, çalışma, yönetim ve denetimine, kişilerin sisteme katılma, ayrılma ve 

emeklilik koşullarına, emeklilik yatırım fonlarının kuruluşuna, katkıların bu fonlarda 

toplanmasına ve değerlendirilmesine, aracılık hizmetlerine ve bireysel emeklilik ile ilgili diğer 

hususlara ilişkin usul ve esaslar düzenlenmiştir.  

 

14.06.2005 tarih ve 5363 sayılı Tarım Sigortaları Kanunu ile üreticilerin bu Kanunda belirtilen 

riskler dolayısıyla uğrayacağı zararların karşılanmasını sağlamak üzere tarım sigortaları 

uygulama usul ve esasları düzenlenmiştir. 
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Bu kanunlardan başka, 07.11.2013 tarih ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında 

Kanun, Karayolları Trafik Kanunu, Türk Sivil Havacılık Kanunu, Finansal Kiralama Kanunu, 

Karayolu Taşıma Kanunu, Afet Sigortaları Kanunu, Terör ve Terörle Mücadeleden Doğan 

Zararların Karşılanması Hakkında Kanun, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, 

sigortaya ilişkin düzenlemeler içermektedir. (Belirtilen bu kanunlar ile diğer ilgili kanunların, 

yapılan değişikleri içeren metinleri için bkz. http://www.sigortacilik.gov.tr veya 

www.tsb.org.tr) 

 

Sigorta sözleşmeleri ve sigortalık faaliyetlerine ilişkin Kanun Hükmünde Kararnameler, 

Bakanlar Kurulu Kararları, Yönetmelikler, Tebliğler, Genelge ve Sektör Duyuruları ile de 

çeşitli düzenlemeler getirilmiştir (Bu düzenlemeler için bkz. www.sigortacilik.gov.tr ve 

www.trsb.org.tr) 

 

2.2. Sigorta Genel Şartları 

Sigortacılık Kanunu’nun “Sigorta sözleşmelerinin ana muhtevası, Müsteşarlıkça onaylanan ve 

sigorta şirketlerince aynı şekilde uygulanacak olan genel şartlara uygun olarak düzenlenir. 

Ancak, sigorta sözleşmelerinde işin özelliğine uygun olarak özel şartlar tesis edilebilir. Bu 

hususlar, sigorta sözleşmesi üzerinde ve özel şartlar başlığı altında herhangi bir yanılgıya neden 

olmayacak şekilde açık olarak belirtilir.” şeklindeki 11. maddesinin 1. fıkrası uyarınca sigorta 

sözleşmeleri, Hazine Müsteşarlığı tarafından onaylanan genel şartlara uygun olarak yapılır; 

TTK m. 1425 hükmü gereğince sigorta poliçesi “… rahat ve kolay okunacak …” biçimde 

yazılmış genel şartları da içerir.  

 

Sigorta genel şartları, benzer rizikolara maruz kişilere mümkün olduğunca eşit kapsam ve 

koşullarla teminat sağlanması ve bu şekilde bir sigorta dalında üstlenilen risklerin belirlenip 

yönetilmesini mümkün kılmak amacıyla oluşturulmuş, genel ve soyut sözleşme düzenini 

belirleyen sözleşme koşullarıdır. (Sigorta genel şartları için bkz. www.sigortacilik.gov.tr ve 

www.trsb.org.tr) 

 

Sigorta genel şartları, sözleşmenin kurulmasından önce ve birden fazla sözleşme ilişkisinde 

kullanılmak üzere oluşturulmuştur. Bir sigorta türüne ilişkin genel ve soyut sözleşme düzenini 

gösteren sözleşme koşullarıdır. Sigortacı tarafında sigorta ettirene değiştirilmeden kabul 

edilmesi niyetiyle sunulur. Aynı türde birden fazla sözleşmenin akdinde kullanılmak üzere 

önceden hazırlanmış olan ve sözleşen taraflardan birinin diğer tarafa değiştirilmeden kabul 

edilmesi niyetiyle sunduğu sözleşme koşullarına “genel işlem şartı” denir. Buna göre sigorta 

genel şartları, “genel işlem şartları” niteliğindedir.  

 

 

 

VIII. SİGORTA TÜRLERİ 

 

1. Sabit Primli Sigorta – Değişir Primli Sigorta 

Sigortalar, sigorta teminatının karşılığı olan bedelin tespiti ve ödenmesi açısından sabit primli 

sigorta ve değişir primli sigorta olarak gruplandırılır. Sabit primli sigortada, sigorta ettiren 

sözleşme ile kararlaştırılan sabit bir bedeli (sigorta primi) öder; prim miktarının sonradan 

artırılması ya da azaltılması söz konusu olmaz. Değişir primli sigortada ise prim miktarı sabit 

değildir; belirli bir süre içinde rizikonun gerçekleşme oranı ile ödenen tazminat miktarına göre, 

prim miktarı artar ya da azalır. Bir tür risk ortaklığı niteliğinde olan değişir primli sigorta, 



 FSMVÜHF Sigorta Hukuku Ders Notları - YAZICIOĞLU  

8 
 

Türkiye’de sadece ortak sayısı 200’den az olmamak üzere kooperatif şirket esaslarına göre 

kurulmuş karşılıklı sigorta şirketleri tarafından yapılabilir.  

 

2. Zarar Sigortası – Meblağ Sigortası  

İhtiyacın karşılanması kıstasına göre sigortalar, meblağ sigortası ve zarar sigortası olarak 

gruplandırılır. Meblağ sigortası – zarar sigortası ayırımı, hayat sigortası – hayat dışı sigorta 

olarak da ifade edilmektedir. Zarar sigortaları ile meblâğ sigortaları, ayrı hukuki esaslara 

tâbidir. 

 

2.1. Zarar Sigortaları 

Zarar sigortaları, bir kimsenin sigorta sözleşmesinde belirlenen bir rizikonun gerçekleşmesi 

sonucu malvarlığında meydana gelen zararın sözleşmede öngörüldüğü şekilde sigorta bedeli ile 

sınırlı olarak tazmin edilmesine yönelik sigortalardır. Bu nedenle, zarar sigortalarında 

sigortacının zararın karşılanması için yapacağı ödeme “sigorta tazminatı” olarak adlandırılır.  

 

Zarar sigortasının konusu malvarlığının aktifinde yer alan azalma veya artma imkânının ortadan 

kalkması dolayısıyla meydana gelen zararın karşılanması ise, aktif zarar sigortası olarak 

nitelendirilir. Bir mala ilişkin (malik menfaati gibi) menfaatin sigortası, alacak sigortası ve 

beklenen kârın sigortası, aktif zarar sigortasıdır. Zarar sigortası malvarlığının pasifinde 

meydana gelen artışı teminat altına alıyorsa pasif zarar sigortası olarak nitelendirilir. 

Sorumluluk sigortası, zorunlu masraflara karşı sigorta (yeni değer sigortası), pasif zarar 

sigortasıdır.  

 

Aktif zarar sigortalarında sigortacının ödemekle yükümlü olacağı tazminatın üst sınırını ifade 

eden sigorta bedeli, sigorta değerine eşit olmalıdır; sigorta değeri ise sigortalanan menfaatin 

değeridir. Buna karşılık pasif zarar sigortalarında, menfaat değeri yoktur. Zira bir kimsenin 

kanun ya da sözleşme gereği sorumlu olacağı tazminat ya da bir rizikonun gerçekleşmesi 

dolayısıyla yapmak zorunda kalacağı masraf miktarını önceden belirlemek mümkün değildir. 

Bu nedenle pasif zarar sigortalarında sigorta bedelinin sigorta değerine eşit olması ilkesi geçerli 

değildir. Rizikonun gerçekleşmesi halinde sigortacının ödeyeceği tazminatın üst sınırını 

belirleyen sigorta bedeli, sözleşen taraflarca serbestçe belirlenir.  

 

Zarar sigortalarında “zenginleşme yasağı” ilkesi geçerlidir. Bu ilke uyarınca sigorta, 

zenginleşme aracı olamaz; sigortacı, sigorta bedeli ile sınırlı olarak sigortalının gerçekten 

uğradığı zararı tazmin eder. Zenginleşme yasağı ilkesinin sonucu olarak, zarar sigortalarında 

sigortalının uğradığı zararı tazmin eden sigortacı sigortalının zarar sorumlusuna karşı sahip 

olduğu haklara kanunen halef olur. Sigortacının kanuni halefiyeti, sigortalının aynı zarar için 

sigortacıdan ve zarar sorumlusunda ayrı ayrı tazmin elde ederek zenginleşmesini engeller.  

 

 

2.2. Meblağ Sigortaları  

Meblağ sigortaları, sigorta ettiren veya onun tayin edeceği bir şahsın (riziko şahsı) hayatında 

gerçekleşen (belirli tarihte hayatta olma veya ölüm gibi) bazı olaylar dolayısıyla, miktarı sigorta 

sözleşmesinde tespit edilen bir meblağın, sigorta ettiren şahsa veya onun tayin edeceği üçüncü 

bir şahsa (lehdar) ödenmesini öngören sigortalardır. Hayat sigortaları, meblağ sigortasıdır.  

 

Bir kimse başkasının hayatını sigorta ettiriyorsa, sigorta ettirenin hayatı sigorta edilen şahsın 

yaşamının devamında maddi veya manevi menfaatinin bulunması şarttır. Ancak meblağ 

sigortalarında (zarar sigortalarında söz konusu olan teknik anlamda) menfaat söz konusu 
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değildir. Bu nedenle “sigorta bedelinin sigorta (menfaat) değerine eşit olması” ilkesi geçerli 

değildir. Sigorta bedeli, taraflarca serbestçe belirlenir.  

  

Zarar sigortalarından farklı olarak meblağ sigortalarında amaç, bir miktar paranın elde 

edilmesidir. Bu nedenle meblağ sigortalarında sigortacı tarafından yapılan ödeme sigorta 

tazminatı olarak değil, “sigorta bedeli” olarak ifade edilir. Meblağ sigortalarında bir zararın 

tazmin edilmesi söz konusu olmadığından zenginleşme yasağı ilkesi geçerli değildir. Bir kimse 

kendisinin veya (hayatının devamında maddi veya manevi bir menfaatinin bulunduğu) üçüncü 

bir şahsın hayatını dilediği bedellerle birden fazla kere sigorta ettirebilir.  

 

 

3. Zorunlu Sigorta – İsteğe Bağlı Sigorta  

Sigortalar yapılmasının isteğe bağlı olup olmaması kıstasına göre, zorunlu sigorta – isteğe bağlı 

(ihtiyari) sigorta olarak gruplandırılır. İsteğe bağlı sigorta, yapılması konusunda kanuni bir 

zorunluluk bulunmayan, zorunlu sigorta ise, kanunen yapılması zorunlu olan sigortalardır. 

Sigortanın isteğe bağlı olması esastır; ancak bazı sebeplerle bazı sigortaların yapılması 

zorunluluğu getirilmektedir. Örneğin Karayolları Trafik Kanunu’nda araç işletenlerin bu Kanun 

hükümleri gereğince üçüncü şahıslara karşı doğacak sorumluluklarını belirlenen hadde kadar 

sigorta ettirmek zorunda oldukları öngörülmüştür.  

Yapılması zorunlu olan sigortalarda zorunluluk sadece sigorta ettirenler bakımından değil, 

sigortacılar bakımından da söz konusudur. Belirli bir sigorta sözleşmesinin yapılmasının 

zorunlu kılmasından kaynaklanan bu zorunluluk sebebiyle sigorta şirketleri, zorunlu sigorta 

yapma tekliflerini reddedemez. Bu husus, SK’nun 13. maddesinin 1. fıkrasında ve bu fıkranın 

sorumluluk sigortaları bakımından tekrar edildiği TTK’nun 1483. maddesinde hüküm altına 

alınmıştır. Dolayısıyla sigortacılar, zorunlu sigortaları yapmaktan kaçınamaz. Zorunlu 

sigortalarda uygulanacak tarife ve talimatlar ile sigorta primleri Bakanlık tarafından tespit edilir 

ve Resmi Gazete’de yayımlanır. 

 

 

4. Deniz Sigortaları – Kara Sigortaları 

Sigortalar, tarihsel gelişimin de etkisiyle rizikonun niteliğine göre deniz ve kara sigortaları 

olarak gruplandırılır. Bu ayrımda üçüncü bir grup olarak hava sigortalarından da söz 

edilmektedir. Ancak bu sigortaları da kara sigortaları kapsamında değerlendirmek gerekir. 

Deniz sigortaları, denizcilik rizikolarına karşı sigortalardır. Sadece deniz tehlikeleri değil, 

denizde seyrüseferle bağlantılı tüm rizikolar, denizcilik rizikoları olarak nitelenmektedir. Tekne 

sigortası, deniz yolu eşya taşınmasında yük sigortası deniz sigortalarıdır. Kara sigortaları, 

deniz sigortaları dışında kalan tüm sigortalardır. Hayat sigortaları, yangın sigortaları, hırsızlık 

sigortaları, kredi sigortaları, kara sigortasıdır. 

 

 

5. Malvarlığı Sigortaları – Şahıs Sigortaları  

Sigortalar, rizikonun yönelik olduğu şeye göre, malvarlığı sigortaları ve şahıs (can) sigortaları 

olarak gruplandırılır. Malvarlığı sigortası, malvarlığına yönelik rizikolara karşı teminat verilen 

sigortalardır. Mal sigortaları ve sorumluluk sigortaları malvarlığı sigortalarıdır. Şahıs 

sigortaları ise, hastalanma, sakatlanma, ölüm gibi insan hayatı ve bedenine yönelik rizikolar 

için teminat verilen sigortalardır. Ferdi kaza sigortası, sağlık sigortası, emeklilik sigortası şahıs 

sigortaları kapsamındadır.  
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II. BÖLÜM 

SİGORTA SÖZLEŞMESİNİN TANIMI, ÖZELLİKLERİ, KURULMASI, 

BELGELENMESİ, TARAFLARI VE UNSURLARI 

 

I. GENEL OLARAK 

TTK’nun Altıncı Kitabının “genel hükümler” kısmında “sigorta sözleşmesi” üst başlığı “temel 

kavramlar” alt başlığı altında sigorta sözleşmesi, karşılıklı sigorta ve reasürans tanımlanmıştır. 

Karşılıklı sigorta, “birden çok kişinin birleşerek, içlerinden herhangi birinin, belli bir rizikonun 

gerçekleşmesi durumunda doğacak zararlarını tazmin etmeyi borçlanmalarıdır (m. 1402). 

Kooperatif şeklinde kurulan sigorta şirketleri tarafından yapılabilen bu tür sigortalara TTK’nun 

sigorta sözleşmeleri hakkındaki hükümleri uygulanmaz.  

 

TTK’nun “reasürans” kenar başlıklı 1403. maddesinde “sigortacının, sigorta ettiği menfaati, 

dilediği şartlarla tekrar sigorta ettirebileceği” öngörülmüş ise de, reasürans sözleşmesi, 

sigortacının, sigorta ettiği menfaati tekrar sigorta ettirdiği bir sözleşme değildir. Reasürans 

sözleşmesi, sigortacının, sigorta ettirenle akdettiği sigorta sözleşmesi dolayısıyla maruz 

bulunduğu (akdî) sorumluluk riskinin sigortalandığı sigorta sözleşmesidir. Sözleşmenin 

nisbiliği ilkesi gereği, sigorta sözleşmesi ile reasürans sözleşmesinin birbirinden bağımsız 

olduğu; sigorta ettirenin reasüröre karşı bir talep hakkına sahip olmadığı açıktır. Ancak TTK 

m. 1403 / 3 hükmünde “reasüransın, sigortacının sigorta ettirene karşı borç ve yükümlülüklerini 

ortadan kaldırmayacağı; sigorta ettirene, tekrar sigorta yapana (reasüröre) karşı doğrudan dava 

açmak ve istemde bulunma haklarını vermediği” öngörülmüştür. Genel hükümler kısmında yer 

alan hükümlerden emredici hükümlerin belirlendiği TTK m. 1452 hükmünde TTK m. 1403 

hükmü sayılmamıştır. Bununla birlikte, “sigortacının sigorta tazminatı ödeme borcunun, 

reasürör tarafından ödeme yapılması koşuluna bağlandığı” sözleşme şartlarının geçersiz olduğu 

kabul edilmelidir; zira bu şartlar sigorta sözleşmesinin mahiyetine ve amacına aykırıdır. 

Karşılıklı sigorta ve reasürans sözleşmeleri de sigorta sözleşmesidir; ancak TTK anlamında 

sigorta sözleşmesi, TTK m. 1401 hükmünde tanımlanan sigorta sözleşmesidir; karşılıklı sigorta 

ve reasürans sözleşmesini kapsamaz.  

 

 

II. SİGORTA SÖZLEŞMESİNİN TANIMI VE ÖZELLİKLERİ 

 

1. Tanım 

TTK m. 1401 hükmüne göre 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.” 

 

Ancak (6762 sayılı eTTK m. 1263 hükmünden ifadesi değiştirilerek alınan) bu tanım, sigortanın 

niteliğine aykırıdır; zira sigortacı “… tazmin etmeyi … bir para ödemeyi veya diğer edimlerde 

bulunmayı …” değil, sigorta himayesi sağlamayı üstlenir. Ayrıca tanımda “… kişinin para ile 

ölçülebilir menfaatini zarara uğratan tehlikenin, rizikonun meydana gelmesi halinde bunu 

tazmin etmeyi …” şeklinde ifade edilen ve sadece zarar sigortaları hakkında geçerli olan bu 

husus, Türkçe açısından daha doğru bir şekilde “… kişinin para ile ölçülebilir bir menfaatinin 

maruz bulunduğu bir rizikonun gerçekleşmesi yüzünden uğradığı zararı tazmin etmeyi …” 

şeklinde ifade edilebilirdi.  
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Bundan başka tanımda yer alan “riziko” ve “tehlike” terimleri kökenleri farklı ve anlamları aynı 

olan terimleridir. Dolayısıyla eş anlamlı iki terimin yan yana kullanılmış olması da isabetsizdir. 

Nitekim eTTK’nun 1263. maddesindeki tanımda bu terimler “… tehlikenin (rizikonun) …” 

şeklinde eş anlamlı terimler olarak kullanılmıştır. Dolayısıyla sigorta sözleşmesi, en yalın ve 

doğru şekilde “sigortacının sigorta himayesi sağlamayı, sigorta ettirenin ise prim ödemeyi 

taahhüt ettiği bir sözleşme” olarak tanımlanabilir.  

 

TTK’nun sigorta sözleşmesi tanımının “…bir veya birkaç kişinin hayat süreleri sebebiyle ya da 

hayatlarında gerçekleşen bazı olaylar dolayısıyla bir para ödemeyi veya diğer edimlerde 

bulunmayı yükümlendiği sözleşmedir.” şeklindeki kısmı TTK m. 1487 – 1520 hükümlerinde 

düzenlenen can sigortalarını ifade etmektedir. Ancak TTK’nun “can sigortaları” başlıklı 

bölümünde can sigortalarından hayat sigortası (TTK m. 1487) ve kaza sigortası (TTK m. 1507) 

ayrıca tanımlanmıştır. 

 

 

2. Özellikleri 

Sigorta sözleşmesi, karşılıklı taahhütler içeren tam iki taraflı ve borç doğuran sözleşmedir. 

Sigortacı, sigorta primi karşılığında sigorta himayesi taahhüt eder. Sigorta ettiren ise sigorta 

himayesi karşılığında sigorta primi ödemeyi taahhüt eder. Sigorta sözleşmesi, azami iyiniyet 

ilkesinin geçerli olduğu sözleşmedir. Azami iyiniyet ilkesi, sigorta sözleşmesinde sözleşen 

taraflardan her birinin diğerine onun sözleşme yapıp yapmayacağı ve yapacaksa hangi şartlarla 

yapacağı konusundaki kararını etkileyecek tüm hususları bildirmekle yükümlü olduğunu ifade 

eder. Sigortalı yönünden azami iyiniyet ilkesi, sözleşme süresince ve riziko gerçekleştiğinde 

sigortalı değilmişçesine davranma yükümlülüğünü de içerir. Sigorta sözleşmesi, sigorta 

ettirenin, önceden hazırlanmış ve sigortacının değiştirilmeden kabul edilmesi niyetiyle sunduğu 

sigorta genel ve özel şartlarını kabul etmek suretiyle katıldığı sözleşmedir.  

 

 

3. Uygulanacak Hükümler 

TTK m. 1451 hükmüne göre TTK’nda hüküm bulunmayan hallerde sigorta sözleşmeleri 

hakkında Türk Borçlar Kanunu (TBK) hükümleri uygulanır. Dolayısıyla TBK’nun 

uygulanacağı haller, TTK’nun sadece sigorta hukuku kitabında hüküm bulunmayan hallerle 

sınırlandırılmamıştır.  

 

TTK, yürürlüğe girdiği 01.07.2012 tarihinden sonra akdedilen sigorta sözleşmeleri hakkında 

uygulanır. TTK’nun yürürlük tarihinden önce akdedilen sigorta sözleşmelerine uygulanacak 

hükümler ise, 6103 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında 

Kanun’un (TTK-YUK) 39. ve 40. maddelerinde düzenlenmiştir.  

 

 

III. SİGORTA SÖZLEŞMESİNİN KURULMASI 

 

1. Genel Olarak  

Sigorta sözleşmesinin kurulması, kanunen bir şekle tabi tutulmamıştır. Tarafların karşılıklı ve 

birbirine uygun iradelerini beyan etmeleri ile, yani sözleşen taraflardan birinin kanuna uygun 

biçimde yaptığı icabın (sözleşme yapma önerisinin) diğer tarafça kabulü ile kurulur (TBK m. 1 

/ 1). Sigorta sözleşmesinin kurulmasına yönelik irade beyanları da (icap ve kabul) bir şekle tabi 

değildir; yazılı ya da sözlü, açık ya da örtülü olabilir.  
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Uygulamada sigortacı tarafından hazırlanan ve soru formu veya teklifname olarak adlandırılan 

belgelerde yer alan soruların yanıtlanması suretiyle icap, çok kere yazılı olarak yapılmaktadır. 

Bu yöntem, yapılan beyanın icap niteliğinde olup olmadığı ya da kabul beyanının icaba 

uygunluğu gibi hususlarda ispat kolaylığı sağlaması açısından yararlıdır.  

 

Sözleşme yapma önerisi (icap) genellikle sigorta ettirenden gelirse de sigortacı da öneride 

bulunabilir. Öneri, sözleşmenin objektif ve sübjektif yönden esaslı bütün noktalarını kapsamalı 

ve karşı tarafın kabulü ile sözleşmenin kurulması arzusunu yansıtmalıdır. Dolayısıyla sadece 

sigortalanacak menfaat ve riziko durumu hakkında sigortacıya bilgi vermek ve bu şekilde hangi 

koşullarla teminat elde edilebileceğini öğrenmek amacıyla soru formu veya teklifname 

doldurulması öneri değil, öneri yapılmasına davettir. Kabul beyanı da kanunen bir şekle tâbi 

değildir; kabul iradesi açıkça veya örtülü olarak beyan edilebilir. Sigortacının poliçe düzenleyip 

vermesi, poliçe sözleşme önerisine (icaba) uygun ise, açık kabul teşkil eder; aksi halde 

düzenlenen poliçe kabul değil, sözleşme önerisidir. Sigortacının poliçe düzenleyip vermeden 

sigorta primini talep ya da tahsil etmesi ise zımnî kabuldür. Ancak sigortacı talep etmeden 

sigorta primi olarak sigortacının hesabına para yatırılması zımnî kabul anlamına gelmez.  

 

Teklifnamenin verilmesi sırasında ödeme yapılmış olması, diğer bir anlatımla bir miktar 

paranın sigortacı veya acentesi tarafından tahsil edilmiş olması, kabul niteliğinde değildir; zira 

teklifnamenin verilmesi sırasında yapılan ödemeler, sözleşmenin yapılmasından sonra prim 

olarak kabul edilir veya ilk prime sayılır; sözleşme yapılmadığı takdirde, kesinti yapılmadan 

faiziyle birlikte geri verilir (TTK m. 1405 / 2). 

 

Kural olarak susma irade beyanı değildir ve bir sözleşme önerisine karşı cevap vermeyen 

(susan) muhatap, öneriyi kabul etmiş sayılmaz. TBK’nun “örtülü kabul” başlıklı 6. maddesinde 

“Öneren, kanun veya işin özelliği ya da durumun gereği açık bir kabulü beklemek zorunda 

değilse, öneri uygun bir sürede reddedilmediği takdirde, sözleşme kurulmuş sayılır.” hükmü 

getirilmiştir. Ancak SK m. 11 / 2 hükmünde “hayat sigortalarına ilişkin sözleşmelerin 

yapılmasına dair teklifnamenin sigorta şirketine ulaştığı tarihten itibaren otuz gün içinde sigorta 

şirketi tarafından reddedilmemesi halinde sigorta sözleşmesi yapılmış olacağı” öngörülmüştür. 

Buna göre sigortacının, teklifnamenin kendisine ulaştığı tarihten itibaren otuz gün içinde 

sözleşme yapma teklifini reddetmesi, kabul hükmündedir ve bu süre sonunda sözleşme 

kurulmuş olur.  

 

SK’nun hayat sigortaları ile sınırlı bu düzenlemesi, hayat sigortalarına da uygulanan TTK m. 

1405 / 1 hükmü ile değiştirilmiştir. Söz konusu hüküm uyarınca “Sigortacı ile sigorta 

sözleşmesi yapmak isteyen kişinin sözleşmenin yapılması için verdiği teklifname, teklifname 

tarihinden itibaren otuz gün içinde reddedilmemişse sigorta sözleşmesinin kurulmuş sayılır.” 

Madde gerekçesine göre teklifname tarihi ile kastedilen, teklifnamenin verildiği tarihtir; otuz 

günlük süre, teklifname üzerinde yazılı tarihte değil, sigortacı veya acentesi tarafından 

teklifnamenin alındığı tarihte işlemeye başlar.  

 

2. Sözleşmenin Temsilci Vasıtasıyla Akdedilmesi 

Sigorta sözleşmesinin temsilen akdedilmesi ve sonuçları ile temsil yetkisi genel hükümlere 

(TBK m. 40 vd.) tâbi olup, bu hususta sigorta sözleşmesini diğer sözleşmelerden ayıran bir 

özellik ya da farklılık söz konusu değildir. Bununla birlikte, TTK’nun 1406 ve 1407. 

maddelerinde sigorta sözleşmelerinin temsilci vasıtasıyla akdedilmesi hakkında düzenleme 

getirilmiştir.  
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Buna göre bir kişi, diğer bir kişinin adına onu temsilen sigorta sözleşmesi yapabilir. Başkasının 

adına yapıldığı anlaşılmayan veya yetkisiz yapılan sözleşme, menfaati bulunması şartıyla, 

temsilci adına yapılmış sayılır (TTK m. 1406 / 3)  

 

Bir kimse yetkisi olmadığı halde temsilci olarak başkası adına bir hukuki işlem yaparsa, bu 

işlem, onaması halinde temsil olunanı bağlar (TBK m. 46 / 1). TTK m. 1406 / 2 hükmünde de 

“adına sigorta sözleşmesi yapılan kişinin, rizikonun gerçekleşmesinden önce veya TTK m. 

1458 hükmü saklı kalmak üzere, riziko gerçekleşince de sözleşmeye sonradan icazet 

verebileceği” öngörülmüştür.  

 

TTK m. 1458 hükmü uyarınca sözleşmenin yapılması sırasında sigortacı, sigorta ettiren veya 

sigortadan haberi olmak şartıyla sigortalı, sözleşme konusu rizikonun gerçekleştiği biliyorsa, 

sözleşme geçersizdir. Buna göre adına sigorta sözleşmesi akdedilen kişi (sigorta ettiren), 

sözleşmenin akdedildiği anda sözleşme konusu rizikonun gerçekleştiğini biliyorsa temsil 

yetkisi eksikliğini giderici icazet ile sözleşmeyi geçersiz olmaktan kurtaramaz. Başkası lehine 

sigortada (TTK m. 1454) sadece sigorta ettirenin (adına sigorta sözleşmesi yapılan kişinin) 

değil, sigortalının da sözleşmenin yapıldığı sırada sözleşme konusu rizikonun gerçekleştiğini 

bilmemesi şarttır. 

 

TBK m. 47 / 1 hükmüne göre temsil olunanın açık veya örtülü olarak yetkisiz temsilcinin 

yaptığı hukuki işlemi onamaması halinde, bu işlemin geçersiz olmasından ileri gelen zararın 

giderilmesi yetkisiz temsilciden istenebilir. Ancak TTK m. 1406 / 1 hükmünde “başkası adına 

sözleşme yapan kişi (temsilci) yetkisiz ise, ilk sigorta döneminin primlerinden sorumlu olacağı 

öngörülerek TBK m. 47 hükmünden farklı bir düzenleme getirilmiştir. Buna göre yetkisiz 

temsil olunanın sözleşmeye icazet vermemesi ya da vermesinin mümkün olmaması (TTK m. 

1458) halinde, sigortacı, sigorta sözleşmesinin geçersiz olması yüzünden bir zarara uğramış 

olmasa ya da daha az zarara uğramış olsa dahi, yetkisiz temsilci ilk sigorta dönemi primini 

ödemekle yükümlüdür. Yetkisiz temsilcinin sorumluluğu ilk sigorta dönemi primi ile 

sınırlandırıldığından (TTK m. 1406 / 1), sigortacı daha fazla zarara uğramış olsa dahi, bu 

zararını yetkisiz temsilciden talep edemez. Yetkisiz temsilci, sigorta sözleşmesi akdettiği sırada 

sigortacının kendisinin yetkisiz olduğunu bildiği ya da bilmesi gerektiğini ispat ederse, ilk 

dönem primini ödemekten kurtulur (TBK m. 47 / 1).  

 

TTK m. 1407 hükmünde “sigorta ettiren tarafından, sigorta şartlarıyla ilgili herhangi bir talimat 

verilmemişse, temsilcinin sigorta sözleşmesini, sözleşmenin yapıldığı yerdeki mutat şartlara 

göre yapacağı” öngörülmüştür. Bu maddede yer alan “sigorta ettireceği yerdeki” ifadesi, 

temsilcinin bulunduğu veya faaliyet gösterdiği yer olarak anlaşılabileceği gibi, teminat altına 

alınacak menfaatin ilişkin olduğu şeyin bulunduğu yer olarak da anlaşılabilir. Ancak, teminat 

altına alınacak menfaat bakımından böyle bir yer tespiti her zaman mümkün olmayabilir. Bu 

nedenle temsil ilişkisinden aksi anlaşılmadıkça temsilcinin sigorta sözleşmesini ikamet ettiği 

ya da faaliyet gösterdiği yerde akdedeceği dikkate alınarak, “sigorta ettireceği yer” ifadesinin 

temsilcinin bulunduğu veya faaliyet gösterdiği olarak anlaşılmalıdır.  

 

 

IV. SÖZLEŞME YAPILMASINDA ZORUNLULUK  

Sigorta sözleşmesi yapılmasında, “sözleşme yapılması zorunluluğu” ve “sözleşmenin 

Türkiye’de faaliyet gösteren bir sigorta şirketi ile yapılması zorunluluğu” olmak üzere iki tür 

zorunluluk söz konusudur. 

1. Sözleşme yapılması zorunluluğu 
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Sigorta sözleşmesinin yapılmasında isteğe bağlılık esastır. Ancak kamu yararı, ekonomik ve 

sosyal gereklilik bulunması, zarar görenlerin korunması gerekliliği gibi sebeplerle bazı sigorta 

sözleşmelerinin akdedilmesi zorunlu kılınır. Sigorta sözleşmesi akdedilmesinin zorunlu 

kılınması Anayasa’nın 48. maddesinde düzenlenen sözleşme özgürlüğünün 

sınırlandırılmasıdır. Anayasa’nın 13. maddesi uyarınca temel hak ve özgürlükler, özüne 

dokunulmaksızın, ilgili maddede öngörülen sebeplerle ve ancak kanunla sınırlandırılabilir. 

Anayasanın kanunla düzenlenmesini emrettiği konularda idareye kanunla dahi olsa genel ve 

sınırları belirsiz düzenleme yetkisi verilemez; verilmesi, Anayasa’nın 7. maddesine aykırı 

olarak TBMM’ne ait yasama yetkisinin devri niteliğindedir. Ancak SK m. 13 hükmünde 

Bakanlar Kurulunun, kamu yararı açısından gerekli gördüğü hallerde zorunlu sigortalar ihdas 

edebileceği öngörülmüştür. Bu hüküm Anayasa’nın 7. maddesine aykırıdır. Öte yandan Türk 

hukukunda mevcut bazı zorunlu sigortalar Bakanlar Kurulu tarafından dahi ihdas edilmemiştir. 

Bazı kamu tüzel kişileri kendi görev alanlarını ilgilendiren konularda sahip olduğu düzenleme 

yapma yetkisine dayanarak çıkardığı yönetmeliklerle zorunlu sigortalar ihdas etmektedir. Bu 

durum, sadece Anayasanın 13. maddesine değil, SK m. 13 / 1 hükmüne de aykırıdır. 

 

Özellikle sorumluluk sigortaları alanında zarar görenlerin korunması amacıyla pek çok 

sorumluluk sigortasının yapılması zorunlu kılınmıştır. Örneğin Karayolları Trafik Kanunu’nda 

araç işletenlerin bu kanunda düzenlenen sorumluluklarını, Türk Sivil Havacılık Kanunu’nda 

hava taşıyıcılarının taşıma sözleşmelerinden doğan sorumluluklarını sigorta ettirmek zorunda 

olduğu öngörülmüştür. Ancak sigorta sözleşmesi yapılması zorunluluğu, sorumluluk 

sigortalarından ibaret değildir. MK m. 815 hükmünde “yerel adetlere göre iyi bir yönetimin 

gereği olduğu takdirde intifa hakkı sahibinin intifa konusu malı malik lehine yangın ve diğer 

tehlikelere karşı sigorta ettirmek zorunda olduğu”; Finansal Kiralama Kanunu’nun 17. 

maddesinde ise “kiralayan şirketin finansal kiralama konusu malı sözleşme süresince sigorta 

ettirmek zorunda olduğu, primlerin kiracı tarafından ödeneceği” öngörülmüştür.  

 

Sözleşme yapma zorunluluğunun öngörüldüğü hallerde, sözleşme yapmakla yükümlü olan, 

dilediği sigorta şirketi ile sözleşme yapabilir. SK m. 13 / 1 hükmüne göre sigorta şirketleri, 

SK’nun 20. maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi ile üçüncü fıkrası hükümleri saklı kalmak 

kaydıyla faaliyet gösterdiği sigorta branşlarının kapsamında bulunan zorunlu sigortaları 

yapmaktan kaçınamaz. Dolayısıyla sigorta şirketinin sigorta portföyü sınırlandırılmış 

olmadıkça ya da Bakan tarafından tüm veya bazı branşlarda yeni sigorta sözleşmesi akdetme 

yetkisi kaldırılmış ya da ruhsatı iptal edilmiş olmadıkça sigorta şirketi zorunlu sigorta 

sözleşmesi yapma teklifini reddedemez; aksi halde adli para cezası ile cezalandırılır (SK m. 35 

/ 14). TTK’nun 1483. maddesinde de “sigortacıların, diğer kanunlardaki hükümler saklı kalmak 

üzere, faaliyet gösterdikleri dalların kapsamında bulunan zorunlu sigortaları yapmaktan 

kaçınamayacakları” hüküm altına alınmıştır. Sorumluluk sigortalarına ilişkin bu madde SK m. 

13 / 1 hükmünü sorumluluk sigortaları bakımından tekrarıdır.  

 

 

2. Sözleşmenin Türkiye’de yapılması zorunluluğu ve istisnaları 

SK m. 15 hükmüne göre Türkiye’de yerleşik (gerçek ve tüzel) kişiler, Türkiye’deki 

sigortalanabilir menfaatlerini, Türkiye’de faaliyette bulunan sigorta şirketlerine ve Türkiye’de 

yaptırmak zorundadır. Aksine hareket edenler adli para cezasına ile cezalandırılır (SK m. 35 / 

15).  

Ancak,  

• ihracat ve ithalat konusu olan mallar için nakliyat sigortaları 
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• uçak, helikopter ve gemiler için, dış kredi satın alındıklarında münhasıran dış kredi miktarı 

ile sınırlı olarak ve dış borç ödeninceye kadar; yurtdışından finansal kiralama yolu ile 

getirilmelerinde finansal kiralama sözleşmesi süresi ile sınırlı olmak üzere yaptırılacak 

tekne sigortaları 

• gemilerin işletilmesinden doğan (gemi işletenlerin) sorumluluk sigortaları 

• hayat sigortaları 

• kişilerin Türkiye haricinde bulanacakları süre için bu süre ile sınırlı olmak kaydıyla veya 

geçici olarak yurt dışında kaldıkları sırada yaptırabilecekleri ferdi kaza, hastalık, sağlık ve 

motorlu taşıt sigortaları  

• TUGS’nde kayıtlı gemilerin ve yatların sigortaları 

yurtdışında da yaptırılabilir.  

 

 

V. SÖZLEŞMENİN BELGELENMESİ 

Sigorta sözleşmesinin akdi kanunen bir şekle tabi değilse de, sözleşmenin ispatı için yazılı delil 

gerekir. Sigorta sözleşmesinin mevcudiyeti ile tarafların hak ve borçları, kural olarak poliçe ile 

ispatlanır. Bu nedenle sözleşmenin “sigorta poliçesi” ile belgelenmesi gerekir. TTK m. 1424 / 

1 hükmü uyarınca 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 yükümlü olup, poliçenin geç verilmesinden 

ileri gelen zararlardan sorumludur. TTK m. 1431 / 1 hükmünde “sigorta priminin tamamının, 

taksitle ödenmesi kararlaştırılmışsa ilk taksitin, sözleşme yapılır yapılmaz ve poliçenin teslimi 

karşılığında ödenmesi gerektiği” öngörüldüğünden ve TTK m. 1421 hükmü uyarınca kara ve 

denizde eşya taşıma işlerine ilişkin sigortalar hariç, sigortacının sorumluluğu aksine sözleşme 

yoksa primin veya ilk taksitinin ödenmesi ile başladığından poliçenin süresinde düzenlenip 

verilmesi önemlidir. 

 

Sigorta poliçesi düzenlenip verilmesinin, sözleşmenin kurulmasına ve geçerliliğine hiçbir etkisi 

yoktur; poliçe sadece sözleşmenin mevcudiyeti ile tarafları ve koşullarını ispatlayan belgedir. 

Sigorta sözleşmesi, poliçeden başka belgelerle de ispat edilebilir. Poliçe düzenlenip verilmediği 

hâllerde, sözleşmenin ispatı genel hükümlere tabi olduğundan (TTK m. 1423 / 3), HMK m. 200 

uygulanır.  

 

TTK’nun poliçenin içeriği hakkındaki 1425. maddesine göre “sigorta poliçesi, tarafların 

haklarını, temerrüde ilişkin hükümler ile genel ve varsa özel şartları içerir; rahat ve kolay 

okunacak biçimde düzenlenir. 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.  

 

 

VI. SÖZLEŞMENİN DEĞİŞTİRİLMESİ  

Sigorta sözleşmesi kurulduktan sonra sona erinceye kadar değişmeksizin devam eder. Bununla 

birlikte sözleşme hükümleri, sözleşen tarafların (sigortacı ve sigorta ettiren) anlaşması ile 

değiştirilebilir. Bu değişiklik zeyilname düzenlenerek belgelenir. Sigorta sözleşmesinin 

sözleşen taraflardan birinin tek taraflı iradesi ile değiştirilmesi, ancak sözleşme ya da bir kanun 

hükmü ile bu hak verilmişse mümkündür.  

 

İdari tasarruf ile sigorta sözleşmesi hükümlerinde değişiklik yapılabilir. SK’nun verdiği yetki 

ile denetim makamının mevcut sigorta sözleşmelerini de kapsayacak şekilde sigorta sözleşmesi 
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hükümlerinde değişiklik yapması halinde, sözleşme idari tasarruf ile değiştirilmiş olur. TTK m. 

1425 / 3 hükmünde de “kanunlarda aksine hüküm bulunmadıkça, genel şartlarda sigorta 

ettirenin, sigortalının veya lehtarın lehine olan bir değişikliğin hemen ve doğrudan 

uygulanacağı; ancak bu değişiklik ek prim alınmasını gerektiriyorsa, sigortacının değişiklikten 

itibaren sekiz gün içinde prim farkı isteyebileceği; istenilen prim farkının sekiz gün içinde kabul 

edilmemesi hâlinde sözleşmenin eski genel şartlarla devam edeceği” öngörülmüştür.  

 

 

VII. ÖZELLİKLİ SÖZLEŞMELER 

 

1. Abonman Sözleşmesi 

Abonman sözleşmesi, uygulamada yaygın olarak yapılmakla birlikte TTK’nda 

düzenlenmemiştir. Bu sözleşme, genel olarak belirlenen sigorta konusu menfaat ile rizikoların 

hangi kapsam ve koşullarla sigortalanacağı hakkında çerçeve sözleşmedir; özellikle nakliye 

rizikolarına karşı sigortalar, taşıyıcıların ve depocuların sorumluluk sigortaları için 

yapılmaktadır.  

 

Abonman sözleşmesi, sigorta sözleşmesi değil, sözleşen tarafların sigorta sözleşmesi yapma 

taahhüdünde bulunduğu sözleşmedir. Bu nedenle sigortacı abonman sözleşmesi ile 

sigortalamayı taahhüt ettiği malı ya da sorumluluğu sigortalamaktan kaçınamaz; aksi halde 

sözleşmeye aykırı hareket etmiş olur. Aynı şekilde sigorta ettirenin, abonman sözleşmesi 

konusu sigorta sözleşmesi başka bir sigortacı ile akdetmesi de sözleşmeye aykırılık teşkil eder. 

 

Abonman sözleşmesinde, sigorta konusu menfaat somut hale gelince (örneğin nakliye 

rizikolarına sigortalanacak malın sevkiyatına başlanınca), durumun sigortacıya bildirileceği 

kararlaştırılmaktadır. Bu bildirim üzerine söz konusu menfaat, abonman sözleşmesinde 

belirtilen koşullarla sigortalanır ve bunun için poliçe düzenlenir.  

 

2. Geçici Sigorta Himayesi 

Geçici sigorta himayesi (muvakkat sigorta kuvertürü), hayat ve sağlık sigortası dışındaki bütün 

sigorta dallarında, genellikle sigortacının hangi koşullarla sigorta sözleşmesi yapacağı 

hususundaki incelemesini tamamlayamadığı hallerde, bu inceleme tamamlanıncaya kadar 

geçici bir himaye sağlanması için yapılan anlaşmadır. Sigorta ettiren ve sigortacı, nihai 

sözleşme yapılıncaya kadar geçici himaye sağlanması ve nihai sözleşme yapılması hususunda 

anlaşmaktadır.  

 

Geçici sigorta himayesi, kısa sürelidir. Sözleşme ile aksi kararlaştırılmış olmadıkça, sigorta 

himayesi sözleşme akdedildiği andan itibaren, prim ödenmiş olsun olmasın başlar. Geçici 

sigorta himayesinde riziko henüz tam olarak tayin ve takdir edilmiş olmadığından, primi yüksek 

olabilmektedir. Nihai anlaşma yapılmazsa, sürenin sonunda geçici himaye sona erer. TTK’nda 

geçici sigorta himayesi hakkında düzenleme getirilmemiştir. 

 

 

 

3. Birleştirilmiş Sözleşmeler 

Bir sigorta sözleşmesi ile (malik menfaati ile birlikte ipotekli alacaklının menfaatinin 

sigortalanması gibi) birden çok menfaatin veya şahsın ya da rizikonun sigortalanması halinde, 

bu sözleşme birleştirilmiş sözleşme olarak adlandırılmaktadır. Sözleşme tek bir poliçe ile 

belgelenir. Özellikle teminatın konusu, kapsam ve koşulları ayrı sigorta genel şartları 
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belirlenmiş farklı sigorta türlerinin tek bir sözleşmenin konusu olduğu birleştirilmiş sözleşmeler 

uygulamada yaygın olmakla TTK’nda düzenlenmemiştir. Bu tür sözleşmelerde her bir 

teminatın kapsam ve koşulları, ilgili sigorta genel ve özel şartlarına tabidir. 

 

 

VIII. SİGORTA SÖZLEŞMESİNİN TARAFLARI VE İLGİLİLER 

 

1. Sözleşmenin Tarafları 

1.1. Sigortacı 

Sigortacı, sigorta sözleşmesinin sigorta himayesini taahhüt eden tarafıdır. Türk hukukunda 

sadece sigortacılık yapmak üzere kurulmuş anonim şirketler ile kooperatif şirket esasına göre 

kurulmuş karşılıklı şirketler sigortacılık yapma izni (ruhsatname) almış olmaları koşuluyla 

sigorta himayesi taahhüdünde bulunabilirler.  

 

Yabancı sigorta şirketleri de gerekli koşulları yerine getirmek ve faaliyet izni almak şartı ile 

Türkiye’de şube şeklinde faaliyet gösterebilir ve sigorta sözleşmeleri akdedebilir. Türkiye’de 

yerleşik olmayan sigorta şirketleri ile yapılan sigorta sözleşmeleri hariç, ruhsatname almamış 

sigorta şirketleri ile ruhsatname almamış olduğunu bilerek yapılan sözleşmeler, sigorta 

sözleşmesi olarak nitelenmez; bu sözleşmeler hakkında TBK m. 604 ve 605 hükümleri 

uygulanır (TTK m. 1401 / 2).  

 

Bir sigorta sözleşmesi ile birden fazla sigortacı sigorta himayesi taahhüdünde bulunabilir. 

Sigortacılardan her biri sigorta ettirenle rizikonun belirli bir oranı için aynı koşullarla sigorta 

sözleşmeleri de akdedebilir. Bu durum, ya sigortacıların bir veya birden fazla sigorta türünde 

sigorta değerinin belirli bir miktar üzerinde olduğu hâllerde üstlenecekleri rizikoları aralarında 

paylaşacakları hususunda önceden yaptıkları bir anlaşmadan (consortium) ya da aralarında 

önceden yapılmış böyle bir anlaşma olmaksızın, somut bir sözleşme ile üstlenilecek rizikonun 

yüksekliği sebebiyle birden fazla sigortacının bir araya gelmesinden kaynaklanabilir. Birden 

fazla sigortacının sigorta himayesi taahhüdünde bulunduğu hâllerde bunlardan biri jeran 

konumundadır. Jeran aralarındaki anlaşma gereği sözleşmenin akdedilmesi ve ifası 

aşamalarında diğer sigortacıları temsil eder.  

 

1.2. Sigorta ettiren 

Sigorta ettiren, sigortacı ile sigorta sözleşmesi akdeden veya bir temsilci vasıtasıyla adına ve 

hesabına sigorta sözleşmesi akdedilen taraftır. Gerçek veya tüzel kişidir. Sözleşmeden doğan 

prim ödeme borcu sigorta ettirene aittir. Sigorta ettiren, sigorta sözleşmesi ile kendi menfaatini 

ya da üçüncü bir şahsın menfaatini sigorta ettirebilir. Sigorta sözleşmesi ile teminat altına alınan 

menfaat sigorta ettirene ait ise, “kendi hesabına sigorta”, sigorta ettirenden başka bir şahsa ait 

ise “başkası hesabına sigorta” söz konusudur. Bir sigorta sözleşmesi, kısmen kendi hesabına, 

kısmen başkası hesabına sigorta şeklinde de yapılabilir. Kendi hesabına sigortada sigorta ettiren 

aynı zamanda sigortalıdır.  

 

Üçüncü kişi lehine sözleşme niteliğindeki başkası hesabına sigortada sözleşmeden doğan 

haklar, menfaati sigortalanan şahsa (sigortalı) aittir; fakat prim borcunun borçlusu, sigorta 

sözleşmesinin tarafı olarak sigorta ettirendir.  

 

 

2. İlgililer 
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2.1. Hayat sigortalarında 

2.1.1. Sigortalı (riziko şahsı) 

Hayat sigortası, ya sigorta ettirenin ya da üçüncü bir şahsın hayatı üzerine yapılabilir. Hayatı 

sigorta edilen şahıs, “sigortalı” olarak anılmaktadır. Ancak, hayatı sigorta edilen şahsın belirli 

bir tarihte hayatta olması ya da ölümü rizikoyu oluşturduğundan, bu şahsa “riziko şahsı” da 

denmektedir.  

 

Hayat sigortalarındaki sigortalı kavramı, zarar sigortalarındaki sigortalı kavramından farklıdır. 

Zarar sigortalarında sigortalı, sigortadan yararlanan şahsı, hayat sigortalarında ise hayatı sigorta 

edilen şahsı ifade eder. Başkasının hayatı üzerine yapılan hayat sigortalarında sigortadan doğan 

haklar sigorta ettirene ya da sigorta ettirenin tayin ettiği şahsa (lehtara) aittir.  

 

Başkasının hayatının sigorta edilmesi halinde, sigorta ettirenin sigortalının hayatının 

devamında menfaatinin bulunması sözleşmenin geçerlilik koşuludur (TTK m. 1490 / 2). Riziko 

şahsının (sigortalının), hayatının sigorta ettirilmesine muvafakat etmesi ya da hayatının sigorta 

ettirildiğinden haberdar olması kural olarak geçerlilik şartı değildir. Ancak ölüm ihtimaline 

karşı yapılan ve sigorta bedeli mutat cenaze giderlerini aşan hayat sigortalarında durum 

farklıdır; zira TTK m. 1490 / 2 hükmünde “ölüm ihtimaline karşı yapılan sigortalarda, sigorta 

bedelinin mutat cenaze giderlerini aşması hâlinde sigortalının (riziko şahsının) veya varsa 

kanuni temsilcisinin yazılı izni gerekli olduğu; sigortalı onbeş yaşından büyükse kanuni 

temsilcinin dışında ayrıca onun da izni alınacağı; izin alınmadan yapılan sözleşmenin, icazet 

verilmediği takdirde geçersiz olduğu” öngörülmüştür. Buna göre sigortalının (riziko şahsının) 

veya varsa kanuni temsilcisinin, sigortalı 15 yaşından büyükse sigortalı ve kanuni temsilcisinin 

izni, sözleşmenin geçerlilik şartıdır; izin alınmadan yapılan sözleşmeye icazet verilmediği 

takdirde sözleşme geçersizdir. Kanuni temsilcinin lehtar olarak atandığı veya kendisinin sigorta 

ettiren olduğu durumlarda, kanuni temsilcinin iznin verilmesinde sigortalıyı (riziko şahsını) 

temsil yetkisi yoktur. 

 

2.1.2. Lehtar (sigortadan yararlanacak şahıs) 

Hayat sigortalarında lehtar, sigortadan yararlanacak olan şahıstır. Sigorta edilen rizikonun 

gerçekleşmesi halinde sigortacıdan sigorta bedelini talep ve tahsil yetkisi aksi kararlaştırılmış 

olmadıkça lehtara aittir (TTK m. 1493 / 7). TTK m. 1493 / 1 hükmü uyarınca lehtar gerçek ya 

da tüzel kişi olabilir. Lehtar, sigorta ettiren tarafından sözleşme yapılırken veya daha sonra tayin 

edilebilir. Ölüm rizikosuna karşı yapılan sigortalarda lehtar belirtilmemişse, sözleşmenin 

sigorta ettirenin mirasçıları lehine; yaşama ihtimaline karşı yapılmış sigortalarda ise, sigortalı 

(riziko şahsı) lehine yapıldığı kabul edilir.  

Ölüm rizikosuna karşı yapılmış hayat sigortalarında birden fazla kişi payları belirtilmeksizin 

lehtar olarak atanmış ise, sigorta bedeli üzerinde hepsi eşit oranda pay sahibidir (TTK m. 1494 

/ 1). Hak sahiplerinden biri tarafından alınmayan pay, diğerlerinin payına eklenir. Mirasın reddi 

veya mirastan vazgeçmenin, lehtarın sigorta bedelini talep hakkına etkisi yoktur. 

Sigorta ettiren atadığı lehtarı sigortacıya bildirir. Lehtar sigortacıya bildirilmemiş ise, sigortacı 

iyiniyetle yaptığı ödeme ile borcundan kurtulur. Sigorta ettiren sözleşme yapılırken veya daha 

sonra atadığı lehtarı değiştirebilir. Lehtar atanması ve değiştirilmesi sigortacının iznine bağlı 

değildir (TTK m. 1493 / 5). Ancak sigorta ettiren lehtarı değiştirme hakkından vazgeçtiğini 

sigorta poliçesine yazdırmış ve sigorta poliçesini lehtara teslim etmiş ise, lehtarı değiştiremez. 

Tereddüt halinde sigorta ettirenin lehtarı değiştirme hakkını saklı tuttuğu kabul edilir. Sigorta 

ettirenin lehtarı değiştirme hakkından açıkça vazgeçtiği ve poliçeyi lehtara verdiği hallerde 

dahi, mirasçılıktan çıkarma veya hibeden rücu halleri gerçekleşmiş ise ya da ilgililer arasında o 

kişinin lehtar olarak atanmasına ilişkin sebep ortadan kalkmış ise, (örneğin sigorta ettiren ile 
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lehtar arasındaki evlilik birliği sona ermiş ise) değiştirilebilir. Lehtarın değiştirilemeyeceği 

durumlarda, sigorta ettiren tarafından ayrılma ve ödünç hakları kullanıldığı takdirde, ödenecek 

tutar üzerinde ve aksi kararlaştırılmamış ise sigortacının iflası sonucu ödenecek tutar üzerinde 

lehtar hak sahibidir.  

 

2.2. Zarar sigortalarında 

 

2.2.1. Sigortalı 

Sigortalı, başkası hesabına sigorta ya da kimin olacaksa onun hesabına sigorta şeklinde 

menfaati sigortalanan ve sigortadan faydalanacak olan şahıstır. Sigorta ettiren tarafından 

akdedilen sigorta sözleşmesinden doğan haklar sigortalıya aittir.  

 

2.2.2. İpotekli alacaklı 

Türk Medeni Kanunu’nun 879. maddesine göre muaccel olan sigorta tazminatı, malike ancak 

bütün rehinli alacaklıların rızasıyla ödenebilir. TTK m. 901 hükmünde de “geminin maliki veya 

onun hesabına bir başkası tarafından (malik menfaatinin) sigorta ettirilmiş olması halinde, gemi 

ipoteğinin, riziko gerçekleşmeden önce tesis edilmiş olması şartıyla, sigorta tazminatını da 

kapsadığı” öngörülmüştür. Rizikonun gerçekleşmesi halinde sigortacı sigorta tazminatını 

ipotekli alacaklı ya da gemi malikinden birine diğerinin onayı olmaksızın ödeyemez; bunlar 

anlaşamadıkları takdirde sigortacı sigorta tazminatını tevdi etmekle yükümlüdür. Ancak sigorta 

tazminatının sigorta konusu malın eski haline getirilmesi için harcanacak olması ve bu hususta 

malik tarafından yeterli güvence verilmesi halinde (TMK m. 879 / 2; TTK m. 1023), 

sigortacının malike yapacağı ödeme ipotekli alacaklıya karşı da geçerli olur.  

 

Gemi ipoteğinde sigortacının, sigorta ettiren kimse ya da sigortalının fiili yüzünden bunlara 

karşı sigorta tazminatı ödemekten kurtulsa bile, ipotekli alacaklıya karşı ödeme yükümlülüğü 

ortadan kalkmayacağı; ancak sigorta priminin zamanında ödenmediği, geminin denize veya 

yola elverişsiz halde yola çıktığı ya da geminin bildirilen ya da mutat olan rotadan ayrıldığı 

hallerde ipotekli alacaklıya karşı da sigorta tazminatı ödeme borcundan kurtulacağı hüküm 

altına alınmıştır (TTK m. 1027).  

 

2.2.3. Zarar gören  

Sorumluluk sigortaları hakkındaki TTK m. 1478 hükmünde “zarar görenin, uğradığı zararın 

sigorta bedeline kadar olan kısmının tazminini, sigorta sözleşmesi için geçerli zamanaşımı 

süresi içinde kalmak şartıyla sigortacıdan talep edebileceği” öngörülmüştür. Bu hükümle tüm 

sorumluluk sigortalarında zarar görene doğrudan dava hakkı tanınmıştır. TTK m. 1478 

hükmünden başka KTK m. 97 ve 100 hükümleri uyarınca da zorunlu trafik sigortasında olduğu 

gibi ihtiyari trafik sigortasında da zarar gören doğrudan sigortacıya karşı talep ve dava hakkına 

sahiptir.   

IX. SÖZLEŞMENİN UNSURLARI  

 

1. Sigortanın Konusu  

Zarar sigortalarında sigortanın konusu, sigortalının rizikoya maruz olan şeye ilişkin 

menfaatidir. Menfaat, sigortalı ile rizikoya maruz olan şey arasındaki değer ilişkisidir. 

Sigortalının bu ilişki dolayısıyla zarara uğrama ihtimaline karşı sigorta himayesi sağlanır. 

Sigorta sözleşmesi ile sigortanın konusunun tam olarak belirlenmesi ve poliçede belirtilmesi 

gerekir.  
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Aktif zarar sigortalarında menfaat, sigortalı ile (mal, alacak, beklenen kâr gibi) menfaatin ilişkin 

olduğu şey arasındaki değer ilişkisi, pasif zarar sigortalarında ise sigortalı ile pasifin artması 

rizikosuna maruz olan malvarlığı arasındaki değer ilişkisidir. Hayat sigortalarında, bir şahsın 

kendisinin veya üçüncü şahsın hayatının devamı veya sona ermesi durumu ile ilişkisi 

sigortalanır.  

 

2. Riziko 

2.1.  Kavram 

Sigorta hukukunda riziko, gerçekleşip gerçekleşmeyeceği veya ne zaman gerçekleşeceği belli 

olmayan, ancak gerçekleşmesi hâlinde zarar veya diğer bir ekonomik bir ihtiyaç doğuran 

olaydır. Rizikoyu teşkil eden olay, sigorta ettirenin ve sigortalının kanunun emredici 

hükümlerine, ahlaka, kamu düzenine, kişilik haklarına aykırı bir fiili olamaz; zira sigorta ettiren 

veya sigortalının bu tür bir fiilinden doğacak zararını teminat altına almak amacıyla sigorta 

yapılamayacağı hüküm altına alınmıştır (TTK m. 1404).  

 

Kural olarak sigorta sözleşmesinin yapıldığı sırada gerçekleşmiş olan ya da gerçekleşmesi 

ihtimali ortadan kalkmış olan riziko sigorta edilemez (TTK m. 1458). Ancak sigorta ettiren, 

sigortalı ve sigortacı sözleşmenin yapıldığı sırada rizikonun gerçekleştiğini ya da gerçekleşme 

ihtimalinin olmadığını bilmiyorsa sözleşme geçerlidir. Buna karşılık sigorta ettiren veya 

sigortalı sözleşmenin yapıldığı sırada rizikonun gerçekleştiğini ya da gerçekleşme ihtimalinin 

ortadan kalktığını biliyor, sigortacı bilmiyorsa, sigortacı sözleşme ile bağlı değildir; ancak 

ödenmesi gereken primin tamamına hak kazanır. 

 

2.2.  Sigortalanan riziko 

Hayat sigortalarında, sigorta ettirenin ya da üçüncü bir şahsın (sigortalı – riziko şahsı) hayatının 

belirli tarihte hayatta olması ya da belirli bir tarihten önce ölümü ya da her ikisi rizikoyu 

oluşturur ve belirlenmesi kolaydır. Aynı şekilde sigortalının uğrayacağı kaza sonucu ölüm, 

geçici veya sürekli engellilik ya da iş göremezlik hallerinin sigortalandığı kaza sigortalarında, 

sözleşmede öngörülen hastalıklardan birinin veya birkaçının sözleşme süresi içinde 

gerçekleşmesi veya ortaya çıkması hali için sigorta teminatı verilen hastalık sigortalarında 

rizikonun tespiti güçlük yoktur.  

 

Buna karşılık zarar sigortalarında, sigortalanan rizikonun belirlenmesi son derece önemlidir; 

fakat kolay değildir; zira sigortalının sigorta konusu menfaati dolayısıyla zarara uğramasına 

neden olabilecek çok sayıda ve çeşitte riziko söz konusudur ve sigortalının maruz bulunduğu 

tüm bu rizikoların teminat altına alınması sigorta tekniği açısından mümkün değildir. Bu 

nedenle sigortalanan rizikonun, öncelikle tür itibariyle, daha sonra da zaman ve yer itibariyle 

belirlenmesi, böylece sigortanın teminatının sınırlanması zorunludur.  

 

Rizikonun tür itibariyle belirlenmesi, (yangın, hırsızlık vs. gibi) hangi olayın riziko teşkil 

ettiğinin belirlenmesidir. Ancak bazen bu belirleme yeterli olmayabilir; ayrıca riziko teşkil eden 

olayın tanımlanması da gerekli olabilir. Örneğin yangın sigortalarında riziko teşkil eden olay 

yangındır; ancak TTK’nda ve Yangın Sigortası Genel Şartları’nda yangın tanımlanmamıştır ve 

öğretinin yangın tanımı esas alınmaktadır.  

 

Tür itibariyle belirlenen rizikonun belirli bir zaman dilimiyle sınırlandırılması gerekir. Bu 

zaman diliminin başlangıcından önceki ve sona ermesinden sonraki rizikolar teminat 

kapsamında değildir. Ayrıca sigortalanan rizikonun, gerçekleşebileceği yer itibariyle de 
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sınırlandırılması gerekir. Örneğin sigortanın Türkiye sınırları içinde geçerli olduğuna dair 

kayıtlar sigortalanan rizikoyu yer itibariyle sınırlandıran kayıtlardır.  

 

SK m. 11 / 4 hükmünde “sigorta sözleşmelerinde kapsam dahiline alınmış olan riskler 

haricinde, kapsam dışı bırakılmış risklerin de açıkça belirtileceği; belirtilmemiş olan risklerin 

teminat kapsamında sayılacağı” öngörülmüştür. Buna karşılık TTK’nun 1409. maddesinde 

“sigortacının, sözleşmede öngörülen rizikonun gerçekleşmesinden doğan zarardan veya 

bedelden sorumlu olduğu” hüküm altına alınarak SK m. 11 / 4 hükmünden farklı bir düzenleme 

getirilmiştir. Buna göre sözleşme ile teminat kapsamına alınan riziko veya rizikoların 

belirlenmesinin yeterlidir; ayrıca teminat altına alınmayan rizikoların belirtilmesi gerekli 

değildir. Bununla birlikte sigorta genel şartları ile özel şartlarda teminat harici bazı haller ile 

teminat harici olmakla birlikte teminat altına alınması kararlaştırılabilecek bazı haller veya 

zararlar hakkında hüküm yer almaktadır. 

 

3. Sigorta Bedeli 

3.1. Kavram 

Sigorta bedeli, sigortalan rizikonun gerçekleşmesi halinde sigortacının ödemekle yükümlü 

olduğu miktarın üst sınırını ifade eder. Prim miktarının belirlenmesi bakımından da önemli olan 

sigorta bedelinin sözleşme ile belirlenmesi ve poliçede gösterilmesi gerekir.  

 

3.2. Sigorta bedelinin belirlenmesi 

Sigorta bedeli, kural olarak sözleşen taraflarca belirlenir. Ancak SK ve diğer kanunlara göre 

ihdas edilen zorunlu sigortalarda teminat tutarı, diğer bir ifade ile sigorta bedeli, taraflarca değil, 

Hazine Müsteşarlığının bağlı bulunduğu Bakan tarafından tespit olunur ve Resmi Gazete’de 

yayımlanır (SK m. 12)  

 

Aktif zarar sigortalarında sigorta bedeli, normal olarak sigorta değerine eşit bir bedel olarak 

belirlenir. TTK m. 1460 hükmüne göre “Sigorta değeri sigorta olunan menfaatin tam değeridir.” 

Sigorta değeri, sadece aktif zarar sigortalarında söz konusu olur ve sigorta konusu menfaatin 

değerini ifade eder. Sigorta konusu menfaat değeri ise, menfaatin ilişkin olduğu şeyin değeridir. 

Örneğin, değeri 3.000.000 TL olan bir gemiye ilişkin malik menfaatinin değeri, dolayısıyla 

sigorta değeri de 3.000.000 TL olup, sigorta bedelinin de 3.000.000 TL olarak belirlenmesi 

gerekir. Sigorta bedeli, sigorta değerinden yüksek ise aşkın sigorta, düşük ise menfaat değeri 

altında (eksik) sigorta söz konusu olur.  

 

Pasif zarar sigortalarında menfaat değeri başlangıçta belirlenebilir nitelikte değildir. Bu nedenle 

bu tür sigortalarda sigorta bedeli taraflarca belirlenir. Sigorta bedelinin sigorta (menfaat) 

değerine eşit olması ilkesi geçerli olmadığından aşkın sigorta ya da menfaat değeri altında 

sigorta söz konusu olmaz.  

 

Sigortalanan hayata bir değer biçilemeyeceğinden, hayat sigortalarında da sigorta bedelinin 

sigorta değerine eşit olması ilkesi geçerli değildir. Hayat sigortalarında da sigorta bedeli 

taraflarca belirlenir. 

 

3.3. Aktif zarar sigortalarında sigorta değerinin belirlenmesinde özel durum (takseli 

sigorta) ve sigorta bedelinin sigorta değerine eşit olmamasının sonuçları  

 

3.3.1. Takseli sigorta 
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TTK m. 1464 hükmüne göre taraflar sözleşme ile sigorta değerini belirli bir para olarak 

belirlemişlerse, bu para taraflar arasında, sigorta değeri için esas olur. Belirlenen bu para 

“takse” olarak adlandırılır ve sigorta değerinin bu şekilde belirlendiği sigortaya da “takseli 

sigorta” denir. 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.” (TTK m. 

1464 / 2). Buna göre taksenin indirilmesini talep hakkı sadece sigortacıya ait olup, sigorta 

ettiren, (yüksek prim gibi) herhangi bir nedenle taksenin fahiş olduğu iddiası ile taksenin 

indirilmesini talep edemez.  

 

3.3.2. Menfaat değeri altında sigorta (Eksik sigorta) 

Uygulamada “eksik sigorta”, “noksan sigorta” ya da “düşük sigorta” olarak da anılan “menfaat 

değeri altında sigorta”, TTK’nun “eksik sigorta” kenar başlıklı 1462. maddesinde 

düzenlenmiştir. TTK m. 1462 hükmü “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.” şeklindedir. Menfaat 

değeri altında (eksik) sigortalarda kısmî zarar halinde zararın sigorta bedeli ile sigorta değeri 

arasındaki orana göre kısmen tazmin edilmesi, “oran kuralı” (nispet kuralı) olarak 

adlandırılmaktadır. Buna göre menfaat değeri altında sigorta durumunda, teminat kapsamındaki 

rizikonun gerçekleşmesi sonucu sigorta konusu menfaatin ilişkin olduğu şey tam zıyaa uğradığı 

takdirde, sigortacı, sigorta bedeli kadar sigorta tazminatı öder. Sigorta konusu menfaatin ilişkin 

olduğu şeyin kısmen veya tamamen hasarlandığı ya da kısmen zıyaa uğradığı hallerde ise, aksi 

kararlaştırılmış olmadıkça, sigortacı, meydana gelen zararın sigorta bedelinin sigorta değerine 

oranı miktarında tazminat ödemekle yükümlüdür.  

 

TTK m. 1426 uyarınca 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. Eksik sigortanın yapıldığı 

hâllerde TTK m. 1462 hükmü kıyas yolu ile bu masraflar için de uygulanır. Ayrıca sigorta 

ettirenin koruma önlemleri alma yükümlülüğü gereği yaptığı masrafların tazmininde de TTK 

m. 1462 hükmü kıyas yolu ile uygulanır (TTK m. 1448 / 3).  

 

3.3.3. Aşkın sigorta 

Aşkın sigorta hakkındaki TTK’nun 1463. maddesine göre 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. 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 (TTK m. 1463 / 2). 

 

 

4. Sigorta himayesi 

Sigorta sözleşmesi ile sigortacı sigorta himayesi sağlamayı taahhüt eder. Hayat sigortalarında 

sigortacının taahhüt ettiği sigorta himayesi, sözleşmede belirlenen rizikonun gerçekleşmesi 

halinde sözleşme ile kararlaştırılan bedelin ödenmesidir.  

 

Zarar sigortalarında sigortacının, sigorta konusu menfaatin maruz bulunduğu tüm rizikoları ve 

bu rizikolardan birinin gerçekleşmesi sonucu meydana gelen tüm zararları üstlenmesi mümkün 

değildir. Sigorta tekniği, sigorta himayesinin kapsamının belirlenmesi ve sınırlanmasını zorunlu 
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kılmaktadır. Zarar sigortalarında sigorta himayesinin kapsamı, öncelikle (i) sigortalanan 

menfaat ve menfaatin ilişkin olduğu şey (X isimli gemi ya da Y adresinde bulunan fabrika ve 

buna ilişkin malik menfaati gibi), (ii) sigortalanan riziko veya rizikoların türü (denizcilik 

rizikoları, yangın, hırsızlık gibi) (iii) rizikonun gerçekleşebileceği yer (“belirlenen seyrüsefer 

sahası” gibi) ve (iv) zaman (X – Y tarihleri arasındaki dönem gibi) (v) sigortalanan zarar 

(“sadece tam zıya” ya da “doğrudan sonucu olan maddi zararlar” gibi) unsurları vasıtasıyla 

belirlenir.  

Bu unsurlar vasıtasıyla kapsamı belirlenen sigorta himayesi, söz konusu unsurlara göre himaye 

kapsamında olan (i) bazı zarar ve zarar sebeplerinin teminat dışında olduğunun (istisna – 

teminat harici haller) kararlaştırılması; (ii) sigorta ettiren ve / veya sigortalının bazı 

davranışlarda bulunma ya da bulunmama ile yükümlü kılınması (görev) (iii) sigortacının 

sorumluluğunun belirli bir durumun varlığı veya yokluğu ya da yapma veya yapmama tarzında 

belirli davranışta bulunulmuş olması şartına bağlanması suretiyle sınırlandırılır. 

 

5. Sigorta primi 

Sigortacı, “… bir prim karşılığında …” sigorta himayesi sağlama borcunu üstlenir (TTK m. 

1401 / 1). Bütün sigorta sözleşmelerinde prim, sigortacının sigorta himayesi sağlama ediminin 

karşılığıdır. Sigorta primi yerine sigorta ücreti terimi de kullanılmaktadır. Prim miktarı, Türk 

Lirası olarak ya da yabancı bir para cinsi ile tespit edilebilir. Sigorta bedelinin yabancı para 

üzerinden belirlendiği hâllerde, prim miktarı da bu para üzerinden belirlenmektedir. Prim 

miktarı sigortacılık esasına ve genel kabul görmüş aktüeryal tekniklere uygun olarak belirlenir. 

Prim, safi prim ve buna eklenen aracı komisyonu, vergiler, personel gideri, poliçe basım ücreti 

gibi çeşitli giderlerden oluşur. Safi primin belirlenmesinde, sigortacı tarafından üstlenilen 

rizikonun gerçekleşme ihtimâli, sigorta bedeli, teminat süresi ve sigortacının zarar sorumlusu 

üçüncü şahıslara rücu imkânı dikkate alınır.  

 

X. TEMİNAT KAPSAM VE KOŞULLARININ BELİRLENMESİ 

SK m. 11 / 1 hükmünde göre “Sigorta sözleşmelerinin ana muhtevası, Müsteşarlıkça onaylanan 

ve sigorta şirketlerince aynı şekilde uygulanacak olan genel şartlara uygun olarak düzenlenir. 

Ancak, sigorta sözleşmelerinde işin özelliğine uygun olarak özel şartlar tesis edilebilir. Bu 

hususlar, sigorta sözleşmesi üzerinde ve özel şartlar başlığı altında herhangi bir yanılgıya neden 

olmayacak şekilde açık olarak belirtilir.” şeklindedir. Buna göre sigorta teminatının kapsam ve 

koşulları, sigorta genel şartları ve özel şartlar ile belirlenir. Sigorta genel şartlarında sigortanın 

konusu, teminat dışında kalan haller, ek prim karşılığında teminat altına alınabilecek haller, 

sigorta ettirenin hak ve yükümlülükleri, rizikonun gerçekleşmesi halinde sigortacı tarafından 

ödenecek tazminat miktarının tespiti, tebliğ ve ihbarlar, sırların saklı tutulması, yetkili 

mahkeme gibi hususlar hakkında hükümler bulunmaktadır. Sigorta genel şartları dışındaki 

sözleşme koşulları, özel şart olarak adlandırılmaktadır.  

 

 

Özel şartlar, sigorta genel şartları ile belirlenen genel ve soyut sözleşme düzenini somut sigorta 

ilişkisi bakımından tamamlamak, açıklamak ya da değiştirmek üzere sözleşen taraflarca 

sözleşme içeriğine dahil edilen şartlardır. Bunlar, (Enstitü yük ve tekne klozları gibi) aynı türde 

birden fazla sözleşmenin akdinde kullanılmak üzere önceden hazırlanmış şartlar da olabilir.  

 

Sigorta sözleşmesinin onaylanmış genel şartlara uygun olarak yapılmamasının sözleşmenin 

geçerliliğine bir etkisi yoktur. Sigorta genel şartlarında, genel şart hükümlerine aykırı olmamak 

koşulu ile ya da sigortalı aleyhine olmamak koşulu ile özel şart konulabileceğine dair hüküm 

yer almaktadır. Ancak sözleşme serbestîsi kanun ile sınırlandırılabilir. Sigorta sözleşmeleri 
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alanında sözleşme serbestîsinin sınırları da TTK’nun emredici hükümleri ile belirlenmiştir. 

Sadece TTK’nun emredici hükümlerine aykırılık sözleşme şartının ya da sözleşmenin 

geçersizliği sonucunu doğurur. Sigorta genel şartlarını değiştiren özel şartlar, sigortalı aleyhine 

olsun olmasın, sadece TTK’nun emredici hükümlerine aykırı ise geçersizdir. Bu nedenle, 

TTK’nun emredici hükümlerine aykırı olmayan, ancak sigorta genel şartlarına aykırı olan ya 

da bu şartları değiştiren sözleşme şartları geçerlidir.  
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III. BÖLÜM 

SÖZLEŞMEDEN DOĞAN YÜKÜMLÜLÜKLER 

 

I. SİGORTA ETTİRENİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ  

Tüm sigorta türlerinde sigorta himayesinin elde edilmesi, kısmen veya tamamen sigorta 

ettirenin sözleşmeden doğan yükümlülüklerini yerine getirmesine bağlıdır. Bu yükümlülüklerin 

tümü aynı nitelikte değildir. Bazı yükümlülükler sigortacının ifasını talep ve dava edemeyeceği, 

ancak ihlali halinde sigorta sözleşmesinden doğan hakların kısmen veya tamamen kaybı 

sonucunu doğuran davranış yükümü niteliğindedir. Sigorta hukukunda mevcut genel kabul, söz 

konusu davranış yükümlerinin “görev” olarak adlandırılması yönünde iken, TTK’nda bu 

davranış yükümleri için, “yükümlülük” terimi kullanılması tercih edilmiştir. Ancak 

“yükümlülük”, ifası talep ve dava edilebilecek borçları da kapsayan geniş bir kavram 

olduğundan, ifası talep ve dava edilemeyen davranış yükümleri için “görev” yerine 

“yükümlülük” terimi kullanılması yönündeki tercih isabetli değildir. Bu nedenle ifası talep ve 

dava edilemeyen (borç niteliğinde olmayan) yükümlülükler, “görev” olarak ifade edilmelidir. 

Sigorta ettirenin sözleşmeden doğan borç niteliğindeki tek yükümlülüğü prim ödeme borcudur.  

 

1. PRİM ÖDEME BORCU 

Prim borcunun borçlusu her halde sigorta ettirendir. Ancak TTK m. 1431 / 4 hükmünde 

“başkası hesabına sigortada prim borcu için sigorta ettiren aleyhine yapılan takip semeresiz 

kalmışsa, zarar sigortalarında sigortalı, can sigortalarında lehtar, bu durumun kendilerine 

bildirilmesi halinde primi ödemeyi üstlenirlerse sözleşmenin bu kişilerle devam edeceği; aksi 

halde sigortacının sigorta ettirene karşı sahip olduğu hakları kullanacağı” öngörülmüştür. Buna 

göre zarar sigortalarında sigortalının, can sigortalarında lehtarın prim ödemeyi üstlenmeleri 

halinde prim borçlusu olmaları mümkündür.  

 

Sigorta ettirenin prim ödeme borcu ve borcun ifa edilmemesinin sonuçları “genel hükümler” 

başlıklı birinci kısımda TTK m. 1430 – 1434 hükümleri ile düzenlenmiştir. Sigorta primi 

miktarı sözleşme ile belirlenir ve belirlenen miktar sözleşme ile verilen teminat süresi için 

geçerli olduğundan, kural olarak bu miktarın artırılması ya da indirilmesi söz konusu olmaz. 

Bu kuralın istisnaları TTK m. 1433 ve 1445 / 1 hükmünde düzenlenmiştir.  

 

TTK m. 1433 hükmüne göre primi etkileyen sebeplerde, rizikonun hafiflemesini gerektiren 

değişiklikler meydana gelmişse, prim indirilir ve gereğinde geri verilir. Sözleşmede öngörülen 

yüksek primin, sigorta ettirenin, rizikoyu ağırlaştıran sebeplere ilişkin olarak bildirdiği 

hususlardaki yanılmalardan kaynaklanması hâlinde de bu hüküm geçerlidir.  

 

TTK m. 1455 / 1 hükmünde ise, “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 

feshedebileceği veya prim farkı isteyebileceği; farkın on gün içinde kabul edilmemesi hâlinde 

sözleşmenin feshedilmiş sayılacağı” öngörülmüştür. 

 

1.1. Ödeme Zamanı, Şekli Ve Yeri  

TTK m. 1430 / 2 hükmü uyarınca aksi sözleşme ile kararlaştırılmış olmadıkça sigorta primi 

peşin olarak ödenir. Ancak taksitle ödemenin kararlaştırılması da mümkündür. Sigorta priminin 

ödeme zamanı (muaccel olduğu zaman) TTK m. 1431 hükmünde düzenlenmiştir.  

Bu hükme göre sigorta priminin tamamı, taksitle ödenmesi kararlaştırılmış ise, ilk taksit, 

sözleşme yapılır yapılmaz ve poliçenin teslimi karşılığında, karada ve denizde eşya taşıma 
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işlerine ilişkin sigortalarda (taşıma konusu eşyanın taşıma rizikolarına karşı teminat alındığı 

sigortalar – yük sigortaları) ise poliçe henüz düzenlenmemiş olsa bile sözleşme yapıldığı anda 

ödenir (TTK m. 1431 / 1). Taksitle ödeme kararlaştırılmış ise, prim taksitlerinin ödeme zamanı, 

miktarı ve primin vadesinde ödenmemesinin sonuçları, poliçe ile birlikte (ya da poliçede) yazılı 

olarak sigorta ettirene bildirilir (TTK m. 1431 / 2). Taksitle ödemenin kararlaştırıldığı hâllerde, 

riziko gerçekleşince, ödenecek tazminata veya bedele ilişkin primlerin tümü muaccel olur (TTK 

m. 1431 / 3). 

 

Sigorta primi nakden ödenir (TTK m. 1430 / 1). Prim miktarı yabancı bir para ile de 

belirlenebilir; bu halde sözleşmede (poliçede) primin yabancı para ile (TL dışında bir para 

birimiyle) ödeneceği ya da bu anlama gelen bir ibare yazılı değilse, prim borcu, muaccel olduğu 

tarihteki kur üzerinden Türk Lirası olarak da ödenebilir (TBK m. 99). İlk taksidin nakden 

ödenmesi şartıyla sonraki prim taksitleri için kambiyo senedi verilmesi mümkündür; bu halde 

ödeme kambiyo senedinin tahsili ile gerçekleşir (TTK m. 1430 / 2). 

 

TTK m. 1432 hükmünde göre sigorta primi, sigorta ettirenin sözleşmede gösterilen adresinde 

ödenir. Dolayısıyla para borcu olan sigorta priminin ifa yeri bakımından “para borçlarının, 

alacaklının ödeme zamanındaki yerleşim yerinde ifa edileceğini” öngören TBK m. 89 / 1 – bent 

1 hükmünden farklı bir esas benimsenmiştir. Sigorta primi fiilen sözleşmede gösterilen adresten 

başka adreste ödenmekte ise, ödeme yerine ilişkin sözleşme hükmü yok sayılır. TTK m. 1432 

hükmü emredici olmadığından, primin sigortacının veya acentesinin işyerinde ödeneceği 

hakkında anlaşma yapılması mümkün olup, bu tür bir anlaşmanın mevcudiyeti halinde bunun 

poliçeye yazılması gerekir; aksi halde sigortacı böyle bir anlaşmanın mevcudiyetini ispat etmek 

zorundadır. 

 

1.2. Primin Ödenmemesinin Sonuçları 

 

1.2.1. Primin veya ilk taksidinin ödenmemesinin sonuçları 

TTK m. 1421 / 1 hükmüne göre “Aksine sözleşme yoksa, sigortacının sorumluluğu primin veya 

ilk taksidinin ödenmesi ile başlar; karada ve denizde eşya taşıma işlerine ilişkin sigortalarda, 

sigortacı, sözleşmenin yapılmasıyla sorumlu olur.” Sigorta ettiren, sigortalı ve lehtar lehine 

aleyhine değiştirilemeyen hükümler arasında sayılan (TTK m. 1452 / 3) TTK m. 1421 

hükmünün “aksine sözleşme yoksa” ibaresi ile başlaması isabetsizdir. Bununla birlikte, TTK 

m. 1452 / 3 hükmü uyarınca taşıma konusu eşyanın nakliye rizikolarına karşı teminat altına 

alındığı yük sigortalarında sigortacının sorumluluğunun primin veya ilk taksidinin ödenmesi ile 

başlayacağına dair anlaşmalar geçersizdir; yük sigortaları dışındaki sigortalarda sigortacının 

sorumluluğunun prim veya ilk taksidinin ödenmesine bağlı olmaksızın sözleşme yapılır 

yapılmaz başlayacağına dair anlaşmalar ise geçerlidir. TTK m. 1421 hükmü hayat 

sigortalarında da geçerli genel hüküm olduğundan, bu sigortalarda da sigortacının sorumluluğu 

ilk primin ödendiği anda başlar. Ancak hayatı sigorta edilen şahıs ilk primin ödenmesinden 

önce ölürse sigorta sözleşmesi hükümsüzdür (TTK m. 1487 / 2).   

 

TTK m. 1434 / 1 hükmü uyarınca sigorta primi veya ilk taksiti, yük sigortaları dışındaki 

sigortalarda sözleşme yapılır yapılmaz ve poliçenin teslimi karşılığında, karada ve denizde eşya 

taşıma işlerine ilişkin işlerine ilişkin sigortalarda sözleşmenin yapıldığı anda (TTK m. 1431 / 

1) ödenmemiş ise, sigortacının temerrüt ihtarında bulunmasına gerek olmaksızın sigorta ettiren 

temerrüde düşer.  
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İlk taksidi veya tamamı bir defada ödenmesi gereken prim, zamanında ödenmemişse, sigortacı, 

ödeme yapılmadığı sürece, primin veya ilk taksidinin ödenmesi gereken vadeden itibaren üç ay 

içinde sözleşmeden cayabilir (TTK m. 1434 / 2). Prim alacağının, muacceliyet gününden 

itibaren üç ay içinde dava veya takip yoluyla istenmemiş olması hâlinde, sözleşmeden cayılmış 

olunur. Buna göre sigortacı primin tahsilini dava ve takip yoluyla talep edebileceği gibi, primin 

tahsilinden vazgeçip sözleşmeden cayma hakkına sahiptir. 

 

Primi ödemeyen ya da ödemek istemeyen sigorta ettiren de sigortacının sorumluluğu 

başlamadan önce kararlaştırılmış primin yarısını ödeyerek sözleşmeden cayabilir (TTK m. 1430 

/ 2). Sigorta ettiren, sözleşmeden kısmen caydığı takdirde, caydığı kısma ilişkin primin yarısını 

öder.  

 

1.2.2. Primin sonraki taksitlerinin ödenmemesinin sonuçları 

Primin taksitle ödenmesi kararlaştırılmış ise, taksitlerin ödeme zamanı, miktarı ve primin 

vadesinde ödenmemesinin sonuçları, poliçe ile birlikte yazılı olarak sigorta ettirene bildirilir 

(TTK m. 1431 / 2). Prim taksitlerinden 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 (TTK m. 

1434 / 3). Bu sürenin bitiminde borç ödenmemiş ise sigorta sözleşmesi feshedilmiş olur. 

Sigortacının, sigorta ettirenin temerrüdü nedeniyle Türk Borçlar Kanunundan doğan diğer 

hakları saklıdır. TTK m. 1434 / 4 hükmü uyarınca bir sigorta dönemi içinde sigorta ettirene iki 

defa ihtar gönderilmişse sigortacı, sigorta döneminin sonunda hüküm doğurmak üzere 

sözleşmeyi feshedebilir.  

 

En az bir yıldan beri yürürlükte bulunan ve bir yıllık primi ödenmiş olan hayat sigortası 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.  

 

 

II. SİGORTA ETTİRENİN GÖREVLERİ  

 

1. Genel Olarak  

Sigorta sözleşmesinin niteliği, sözleşmenin akdinden önce, sözleşme süresi içinde, rizikonun 

gerçekleşmesi halinde sigorta ettirenin yerine getirmesi gereken ve “görev” olarak adlandırılan 

bazı yükümlülükler öngörülmesini zorunlu kılmaktadır. Bu yükümlülüklerin amacı, tehlike 

birliğini oluşturan sigortalılar arasındaki eşitliğin herhangi bir sigortalı lehine bozulmasını ve 

herhangi bir sigortalının meydana gelmesi veya artması önlenebilir bir zararla tehlike birliğini 

olumsuz etkilemesini engellemektedir. Bu nedenle sigorta sözleşmelerinde sigorta ettirenin 

görevleri büyük önem taşımaktadır.  

 

Sigorta ettirenin görevleri, belirli bir şeyi yapma ya da yapmamaya yönelik davranış 

yükümleridir; sigortacıya bu görevlerin ifasını talep ve dava hakkı tanınmamıştır. Sigortacı, 

sigorta ettirenin görevlerinin hiç veya gereği gibi yerine getirilmemesi halinde tazminat talep 

hakkına da sahip değildir; ancak sigorta ettiren / sigortalı sigorta himayesini kısmen veya 

tamamen kaybedebilir. Başka bir anlatımla, sözleşmede öngörülen sigorta himayesinin elde 

edilebilmesi sigorta ettirenin görevlerini gereği gibi yerine getirmesine bağlıdır.  
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Görevler esas itibariyle sözleşmenin tarafı olarak sigorta ettiren tarafından yerine getirilmesi 

gereken davranış yükümleri ise de, bazı görevlerin amacı gereği sigorta ettirenden başka 

şahısların da görevin ifası ile yükümlü kılınması gerekmektedir. Nitekim TTK’nun 1412. 

maddesinde de “Kanunda sigorta ettirenin bilgisine ve davranışına hukuki sonuç bağlanan 

durumlarda, sigortadan haberi olmak şartı ile sigortalının, temsilci söz konusu ise temsilcinin 

ve can sigortalarında da lehtarın bilgisi ve davranışı da dikkate alınır” hükmüne yer verilmiştir. 

Şu hâlde görevlerin temel ve ortak özellikleri şunlardır: 

• Hukuken borç niteliğinde değildir. 

• İfası talep ve dava edilemez; ifa edilmemesi tazminat talep hakkı vermez. 

• Sözleşmenin tarafı olan sigorta ettirenden başka temsilcinin, sigortadan yararlanacak 

şahısların (sigortalı, lehtar) da ifa ile yükümlü kılınması mümkündür.  

• İhlâl edilmesi halinde duruma göre sigortalı sözleşmeden doğan haklarını kısmen veya 

tamamen kaybedebilir.  

 

TTK’nda sigorta ettirenin prim ödeme borcu dışında sözleşmeden doğan yükümlülükleri, 

“görev” terimi kullanılmaksızın (i) beyan yükümlülüğü; (ii) bilgi verme ve araştırma 

yapılmasına izin verme yükümlülüğü; (iii) zararı önleme, azaltma ve sigortacının rücu haklarını 

koruma yükümlülüğü başlıkları altında düzenlenmiş; ayrıca TTK m. 1449 hükmü ile (TTK’nda 

düzenlenen yükümlülükler dışında) sözleşmede öngörülen yükümlülükler ve bunların ihlaline 

ilişkin sözleşme hükümleri hakkında düzenleme getirilmiştir. Sigorta ettirenin görevleri “beyan 

yükümlüğü” başlığı altında sözleşmenin yapılmasında, teklifin yapılması ile kabulü arasında, 

sözleşmenin süresi içinde ve riziko gerçekleştiğinde olmak üzere dört aşamada yerine 

getirilmesi gereken yükümlülükler olarak düzenlenmiş ise de, bu görevlerin tamamının beyanda 

bulunmadan ibaret olmadığı; sözleşme süresi içinde rizikoyu ağırlaştırmama görevinin de söz 

konusu olduğu görülmektedir.  

 

 

2. Sözleşme yapılmasında – Sözleşme öncesi bildirim görevi 

Sigortacı, sözleşme yapıp yapmayacağını veya hangi koşullarla yapacağını, özellikle sigorta 

himayesi karşılığı ödenecek olan prim miktarını, esas itibariyle sigortalanacak menfaatin maruz 

bulunduğu riziko durumuna bağlı olarak belirler; bu nedenle rizikoya ilişkin hususları bilmek 

zorundadır. Sigortacı, sigortalanacak menfaate ilişkin rizikoları kendisi inceleyip tespit edebilir 

ya da sigorta ettirenin bu konudaki beyanları ile yetinir. Sigortacının riziko durumunu tespit 

etmesinin (sigortalanacak geminin seferde olması gibi) çoğu zaman mümkün olmaması, 

mümkün olsa bile masraflı olması ve zaman gerektirmesi, sigortacıyı, bu hususta sigorta 

ettirenin beyanı ile yetinmek zorunda bırakır. Bu nedenle, sigorta ettirenin sigortalanacak 

menfaatin maruz bulunduğu riziko durumu hakkında tam ve doğru beyanda bulunması son 

derece önemlidir.  

 

Bir sigorta türünde tehlike birlikteliği oluşturan sigortalılar arasındaki eşitliğin bir sigortalı 

lehine bozulmaması, her sigorta sözleşmesinde prim ile riziko arasında denge kurulabilmesine, 

bu da riziko durumunun gerçeğe uygun şekilde beyan edilmesine bağlıdır. Bu durum, yasa 

koyucular tarafından da dikkate alınmış ve sigorta ettirenin sözleşme öncesinde doğru beyanda 

bulunmakla yükümlü olduğu öngörülmüştür. Sözleşme öncesi bildirim yükümlülüğünün gereği 

gibi yerine getirilmesinin sağlanabilmesi için de ihlâli yaptırıma bağlanmıştır.  

 

TTK m. 1435 hükmüne göre 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 
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şartlarda yapılmasını gerektirecek nitelikte ise, önemli kabul edilir. Sigortacı tarafından yazılı 

veya sözlü olarak sorulan hususlar, aksi ispat edilinceye kadar önemli sayılır. 

 

Sigortacı tarafından sigorta ettirene cevaplaması için sorular içeren bir liste verilmişse, sunulan 

listede yer alan sorular dışında kalan hususlara ilişkin olarak sigorta ettirene hiçbir sorumluluk 

yüklenemez (TTK m. 1426 / 1). Ancak sigorta ettirenin önemli bir hususu kötüniyetle saklamış 

olması halinde bu hüküm uygulanmaz. 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.  

 

Sigortacı için önemli bir husus bildirilmemiş veya yanlış bildirilmiş olması halinde, sözleşme 

öncesi bildirim görevinin ihlal edilmiş olur. Ancak bildirilmeyen veya yanlış bildirilen bir 

hususun ya da olgunun gerçek durumu sigortacı tarafından biliniyorsa, sigortacı beyan 

yükümlülüğünün ihlal edilmiş olduğunu ileri süremez (TTK m. 1438). Bildirilmeyen veya 

yanlış bildirilen hususun sigortacı tarafından bilindiğini ispat yükü sigorta ettirene aittir.  

 

Sigortacı, sözleşme öncesi bildirim görevinin ihlal edildiğini (sigortacı için önemli olan bir 

hususun bildirilmediği veya yanlış bildirildiğini) rizikonun gerçekleşmesinden önce öğrenmiş 

ise, bu durumda ya sözleşmeden cayabilir ya da prim farkı talep edebilir (TTK m. 1439 / 1). 

Uygulanacak bu yaptırım bakımından önemli olan bir hususun sigorta ettirenin kusuru sonucu 

öğrenilememiş olması veya sigorta ettiren tarafından önemli sayılmaması ya da sigorta ettirenin 

sözleşme öncesi bildirim görevinin ihlalinde kusurlu olmaması durumu değiştirmez. Şu halde 

sigorta ettiren görevin ihlalinde kusurlu olsun olmasın sigortacı prim farkı talep etme veya 

sözleşmeden cayma hakkına sahiptir Sigortacı prim farkı talep etmiş, fakat istenilen prim farkı 

sigorta ettiren tarafından on gün içinde kabul edilmemiş ise, sözleşmeden cayılmış olur.  

Prim farkı talebini kabul eden sigorta ettirenin talep edilen prim farkını gecikmeksizin 

ödememesi halinde de sigortacının ödeme için bir süre vermekle yükümlü olmaksızın cayma 

hakkını kullanabileceği kabul edilmelidir.  

 

Sigortacı cayma hakkını kullanmak isterse, TTK m. 1440 uyarınca caymanın, sigorta ettirene 

bir beyanla yöneltilmesi şarttır; cayma, onbeş gün içinde sigorta ettirene bildirilir. Bu süre 

sigortacının bildirim yükümlülüğünün ihlal edildiğini öğrendiği tarihten itibaren başlar. Cayma 

hâlinde, sigorta ettiren bildirim görevinin ihlalinde kasıtlı ise, sigortacı rizikoyu taşıdığı süreye 

ait prime hak kazanır (TTK m. 1441). Ancak TTK m. 1442 uyarınca (i) sigortacı cayma 

hakkının kullanılmasından açıkça veya zımnen vazgeçmişse, (ii) caymaya yol açan ihlale 

sigortacı sebebiyet vermişse, (iii) sorularından bazıları cevapsız bırakıldığı hâlde sözleşmeyi 

yapmış ise, sigortacı cayma hakkını kullanamaz. Sigorta ettiren, bildirilmediği veya yanlış 

bildirdiği bir hususun ya da olgunun gerçek durumunun sigortacı tarafından bilindiği ispat 

etmesi halinde de sigortacı cayma hakkına sahip değildir (TTK m. 1438).  

 

Sigortacı sözleşme öncesi bildirim görevinin ihlal edildiğini riziko gerçekleştikten sonra 

öğrenmiş ise, bu durumda sigorta ettirenin ihlaldeki kusurunun mevcudiyetine ve derecesine 

göre uygulanacak yaptırım belirlenir (TTK m. 1439 / 2): 

 

(i) Sigorta ettirenin sözleşme öncesi bildirim görevini ihlalde kusuru yoksa ya da kusurlu 

olmakla birlikte bildirilmeyen ya da yanlış bildirilen husus tazminatın veya bedelin miktarına 

yahut rizikonun gerçekleşmesine etki edebilecek nitelikte değilse, sigortacı sözleşme gereği 

ödemesi gereken sigorta tazminatı ya da bedelini tam olarak öder;  



 FSMVÜHF Sigorta Hukuku Ders Notları - YAZICIOĞLU  

30 
 

(ii) Sigorta ettiren sözleşme öncesi bildirim görevini ihlalde ihmal derecesinde kusurlu ve 

bildirilmeyen ya da yanlış bildirilen husus tazminatın veya bedelin miktarına yahut rizikonun 

gerçekleşmesine etki edebilecek nitelikte ise, tazminat ya da bedelde kusur oranında indirim 

yapılır. 

(iii) Sigorta ettiren sözleşme öncesi bildirim görevini ihlalde kast derecesinde kusurlu ve 

bildirilmeyen ya da yanlış bildirilen husus tazminatın veya bedelin miktarına yahut rizikonun 

gerçekleşmesine etki edebilecek nitelikte değilse, alınması gereken prim ile alınan prim 

arasındaki orana göre tazminat ya da bedelde kusur oranında indirim yapılır.  

(iv) Sigorta ettiren sözleşme öncesi bildirim görevini ihlalde kast derecesinde kusurlu ve 

bildirilmeyen ya da yanlış bildirilen husus tazminatın veya bedelin miktarına yahut rizikonun 

gerçekleşmesine etki edebilecek nitelikte ise, sigortacı sözleşmeyi fesheder, edim borcu ortadan 

kalkar.  


