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SİGORTA HUKUKU 

Sigorta, belirli bir toplulukta bulunan ve benzer rizikolara maruz kalan kimselerin, 

sigortacının gerçekleştirdiği organizasyon bünyesinde bir araya gelerek söz konusu 

rizikoları paylaşmaları esasına dayanan bir kurumdur. 

 Tanımdan da anlaşıldığı gibi sigortanın ortaya çıkabilmesi için gerekli olan ilk 

şart iktisadi sonuç doğuran rizikoların mevcudiyetidir. Dolayısıyla rizikonun varlığı 

sigorta için ön şart niteliğindedir. Bunun yanı sıra muhtemel rizikoların dağıtılması ve 

düşük prim ile fazla zararın karşılanabilmesi için büyük sayılar kanunu’nun 

uygulanabileceği kadar çok sayıda riziko taşıyıcılarından oluşan bir topluluk olmalıdır. 

 Sigortanın meydana gelmesi için gerekli olan bu fiili şartların ardından 

sigortacı adı verilen kişi veya kurum, yaptığı organizasyon ile aynı veya benzer 

rizikoları paylaşmak isteyen veya zorlayıcı yasal mevzuat nedeniyle buna mecbur 

olan kişileri bir araya getirerek sigorta kurumunu ortaya çıkarır. 

 Sigorta muhtemel rizikoları riziko taşıyıcıları arasında paylaştırılması esasına 

dayandığı için, istatistik, matematik ve aktüerya hesaplarından sağlıklı şekilde 

faydalanılması gerekmektedir. Ancak bu gerekliliğin her zaman yerine getirildiğini 

söylemek mümkün değildir. Zira bazı sigorta türlerinde (meselâ, deniz sigortaları) 

aynı veya benzer rizikoları tespit etmenin mümkün olmamasının yanı sıra sigortacılar 

da çoğu kez karşılaştıkları rizikoları açıklamak istemediklerinden istatistiğe esas teşkil 

edecek pek bilgi elde edilemez. Bu nedenle bazen sigortacı elde ettiği primden 

fazlasını tazminat olarak vermek zorunda kalarak meydana gelen rizikolara katılabilir. 

Ancak çağdaş ve modern işletmecilik anlayışına sahip olan sigorta işletmelerinde 

gerekli hesaplamalar önceden yapılmakta ve ihtiyaç hasıl olduğunda teminat altına 

alınan rizikonun tekrar sigortalanması (reasürans) yoluyla işletmenin kârlılığı ve 

rizikonun dağıtılması sağlanmaktadır.  

* Faydaları ve Sakıncaları 

 Sigorta yapılmasının ve sigortacılığın gelişmesinin aşağıda izah edildiği gibi 

çok fazla faydası bulunmaktadır. 

 Sigorta öncelikle emniyet ve güvenliği sağlar. İnsanoğlunun karşılaşması 

muhtemel rizikoları düşünerek kapıldığı olumsuz düşüncelerden kurtulması ve huzur 

içinde yaşaması, bu rizikoların meydana gelmesi halinde ortaya çıkacak maddi 

zararların giderileceğine duyduğu güvene bağlıdır. Bu güvenin sağlanmasında en 

önemli rol sigorta kurumuna düşmektedir. Özellikle ticarî yaşamda meydana 
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gelebilecek rizikoların sigortalanması, müteşebbislerin yatırım yapmasını ve ticarî 

hayatın hareketlenmesini sağlamaktadır. 

 Sigorta, emniyet ve güvenliği sağlamasıyla bağlantılı olarak kişilerin finansal 

kaygılarını da ortadan kaldırır. İnsanoğlunun başına gelebilecek olan olayların ve 

zararların büyüklüğü çoğu kez bunun tek bir fert tarafından karşılanmasını imkânsız 

kılmaktadır. Bir kişinin tedavisi zor ve pahalı bir hastalığa yakalanması, işyerinin veya 

evinin yanması gibi olaylar her gün dünyanın ve ülkemizin değişik köşelerinde 

yaşanmaktadır. Bunun yanında toplumu ilgilendiren düzeydeki olaylara örnek olarak, 

hayati öneme sahip işletmelerin yanması, atom santralinde patlama meydana 

gelmesi verilebilir. Sigorta bahse konu bireysel ya da toplumsal rizikoları tümüyle 

katlanılabilir hale getirmektedir. 

 Bazı sigorta türleri ayrıca tasarruf edilmesini sağlar. Sigorta ettirenlerin 

gelirlerinin küçük bir miktarını ayırarak ödedikleri primler, uzun bir sürenin ardından 

sigortalı için büyük bir tasarruf olarak geriye döner. Özellikle yaşama ihtimaline 

binaen yapılan hayat sigortası, çoğu zaman sigortalı için ikinci bir emeklilik imkânı 

sağlamaktadır. 

 Sigorta bunlardan başka, kredi alınmasını da kolaylaştırır. Alacaklısına teminat 

gösteremeyecek durumda olan kişi sigorta sayesinde kredi alabilir veya 

gayrimenkulün sigortalanması suretiyle daha kolay ipotek edilebileceği ortadır. 

 Sigortanın genel ekonomi anlamındaki en önemli faydası sermaye birikimini 

sağlamasıdır. Sigorta esnasında toplanan küçük primler ekonomik yatırımlarda 

kullanılacak büyük fonların toplanmasına yardımcı olur. Söz konusu fonlar daha 

sonrasında ülke ekonomisine ciddi yarar getirir. 

 Sigortanın faydaları ile mukayese edilemeyecek derecede az olan bir takım 

sakıncaları da bulunmaktadır. Sigortanın, sigortalıları tedbirsiz ve hatalı davranışlara 

sevk etmesi, gereksiz işlemlere ve israfa sebebiyet vermesi, sigortalanın bazen 

tazminat alabilmek için kasten rizikonun gerçekleşmesine sebep olması (meselâ, 

sigortalı evin kasıtlı olarak yakılması) gibi hususlar istisnaî olsa dahi sigortanın 

sakıncaları arasında sayılabilir. 

1. Sigorta sözleşmesi 

Sigorta sözleşmesi, sigortacının bir prim karşılığında, kişinin para ile ölçülebilir bir 

menfaatini zarara uğratan tehlikenin, rizikonun, meydana gelmesi hâlinde bunu 

tazmin etmeyi ya da bir veya birkaç kişinin hayat süreleri sebebiyle ya da 
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hayatlarında gerçekleşen bazı olaylar dolayısıyla bir para ödemeyi veya diğer 

edimlerde bulunmayı yükümlendiği sözleşmedir. Ruhsatsız bir şirket ile onun bu 

durumunu bilerek yapılan sigorta sözleşmeleri hakkında Türk Borçlar Kanununun 604 

ve 605 inci maddeleri uygulanır. Türkiye’de yerleşik olmayan sigorta şirketleriyle 

kurulan sigorta sözleşmelerinde bu hüküm uygulanmaz. Sigortacı ile sigorta 

sözleşmesi yapmak isteyen kişinin, sözleşmenin yapılması için verdiği teklifname, 

teklifname tarihinden itibaren otuz gün içinde reddedilmemişse sigorta sözleşmesi 

kurulmuş sayılır. Teklifnamenin verilmesi sırasında yapılmış ödemeler, sözleşmenin 

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

sözleşme yapılmadığı takdirde, kesinti yapılmadan, faiziyle birlikte geri verilir. 

* Sözleşme Serbestîsine İlişkin Sınırlamalar 

 

Sigorta sözleşmesinin kanunda belirtilen emredici hükümlere aykırı olmaması 

gerekir. Ayrıca sigorta ilişkisinde geçerli olan sigorta genel şartlarının Müsteşarlık 

onayıyla hüküm ifade edeceği öngörülmek suretiyle de sözleşme serbestîsi 

sınırlandırılmıştır. Bunun gibi, zorunlu sigortalarda sigortacıya sözleşme yapma 

zorunluluğu getirilmiştir.  

Sigortacılık Kanunu, kişilerin sigortacıyı seçme hakkının sınırlandırılamayacağını 

açıkça düzenlemiştir. Buna ilişkin tek istisna, Türkiye’de yerleşik kişiler için 

münhasıran Türkiye’de faaliyette bulunan sigorta şirketleriyle sözleşme yapma 

zorunluluğudur. Ancak bazı hallerde yurt dışındaki sigorta şirketleriyle sigorta 

sözleşmesi yapılabileceği de belirtilmiştir. Buna göre;  

· İhracat ve ithalat konusu mallar için nakliyat sigortası, 

· Uçak, gemi, helikopter için dış kredi ile satın alındıklarında, münhasıran dış 

kredi miktarı ile sınırlı olarak ve dış borç ödeninceye kadar; yurt dışından 

finansal kiralama yolu ile getirilmelerinde ise finansal kiralama sözleşmesi 

süresi ile sınırlı olarak yaptırılacak tekne sigortaları,  

· Gemilerin işletilmesinden doğan sorumluluk sigortası, 

· Hayat sigortaları,  

· Kişilerin Türkiye haricinde bulunacakları süre için bu süre ile sınırlı olmak 

kaydıyla veya geçici olarak yurt dışında kaldıkları sırada yaptırabilecekleri ferdî 

kaza, hastalık, sağlık ve motorlu taşıt sigortaları, yurt dışında da yaptırılabilir. 

 



 315

a.Sigortacı  

 

Sigorta sözleşmesinin taraflarından birisini oluşturmaktadır. Sigortacı 

olabilmenin şartları SigK. m. 3’de düzenlenmiştir. En önemli şart ise, sigortacının 

anonim şirket ya da kooperatif olarak kurulmuş bir şirkete sahip olmasıdır. Sigorta 

sözleşmesini sigortacı adına ya şirketin yetkili şahsı ya da akit yapan acente imzalar.  

 

b. Sigorta Ettiren 

 

Sigorta sözleşmesinin karşı tarafı sigorta ettiren adını taşımaktadır. 

Sözleşmeden doğan borçlar sadece sigorta ettirene aittir. Haklar ise, özellikle 

sigortacının riski taşımasını isteme hakkı, prensip itibariyle sigorta ettirene aittir ancak 

bu haklar bazı hallerde başka bir şahsa devredilebilir.  

Kanun koyucu, sigorta sözleşmesi yapılabilmesi için özel bir ehliyet şartı 

öngörmemiştir. Dolayısıyla medenî hakları kullanma yetkisine sahip ve reşit olan 

herkes sigorta sözleşmesi yapabilir.  

Genellikle sigorta ettiren ile sigortalı aynı kişidir. Örneğin, A maliki olduğu evini 

yangına karşı sigortalarsa, burada A hem sigorta ettiren hem de sigortalıdır. Ancak 

bazı hallerde sigorta ettiren ile sigortalı farklı kişiler olabilir. Bu durum en çok başkası 

hesabına sigortada karşımıza çıkmaktadır. Otopark sahibinin, otoparka park edilen 

araçları hırsızlığa karşı sigortalatması halinde, sigorta ettiren otopark sahibi, sigortalı 

ise aracını park eden kimsedir. Konuya ilişkin bir diğer örnek ise TMK m. 815’de 

“Yerel adetlere göre iyi bir yönetim gereği olduğu takdirde intifa hakkı sahibi, malikin 

lehine malı yangına ve diğer tehlikelere karşı sigorta ettirmekle yükümlüdür. Bu 

durumda veya intifa hakkının sigortalı bir mal üzerinde kurulmuş olması halinde intifa 

hakkı sahibi, hakkının devamı süresince sigorta primlerini ödemekle yükümlüdür” 

şeklinde hüküm altına alınmıştır.  

Kısaca belirtmek gerekire, sigorta ettiren, sözleşmeyi yapan kimse olduğu 

halde, sigortalı, şey üzerindeki menfaati sigortayla güvence altına alınan kimsedir. 

c.Sigortalı 

Mal üzerindeki menfaati sigortalanan kişi ya da hayat sigortalarında hayatı 

sigortalanan kişidir 

d.Lehtar 
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Hayat sigortasında sigorta bedelini sigorta şirketinden talep edebilecek hak sahibi. 

Örneğin; Ayşe Sarıca kendi hayatını sigortalatmıştır. Riziko gerçekleşince sigorta 

bedelini de Ali Sarıca’nın almasını istemiştir. Ayşe hem sigorta ettiren hem de 

sigortalıyken, Ali ise lehtardır. Bu üç sıfat farklı kişilerde olabileceği gibi aynı kişide de 

birleşebilir. Örneğin: 17.9.2019’a kadar yaşama ihtimali üzerine yapılan bir sigortada 

risk gerçekleştiğinde sigorta şirketi o kişiye sigorta bedeli ödesin. Kişi o tarihe kadar 

yaşamışsa risk doğmuştur. Bu halde bu kişi hem sigorta ettiren, hem sigortalı hem de 

lehtardır.  

2. Karşılıklı sigorta 

 Birden çok kişinin birleşerek, içlerinden herhangi birinin, belli bir rizikonun 

gerçekleşmesi durumunda doğacak zararlarını tazmin etmeyi borçlanmaları karşılıklı 

sigortadır. Karşılıklı sigorta faaliyeti ancak kooperatif şirket şeklinde yürütülebilir. 

3. Reasürans 

 Sigortacı, sigorta ettiği menfaati, dilediği şartlarla, tekrar sigorta 

ettirebilir.Reasürans, sigortacının, sigorta ettirene karşı borç ve yükümlülüklerini 

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

açmak ve istemde bulunma haklarını vermez. 

4. Geçerli olmayan sigorta 

Sigorta ettirenin veya sigortalının, kanunun emredici hükümlerine, ahlâka, kamu 

düzenine, kişilik haklarına aykırı bir fiilinden doğabilecek bir zararını teminat altına 

almak amacıyla sigorta yapılamaz.  

5.Geçmişe etkili sigorta 

Sigorta, sigorta koruması sözleşmenin yapılmasından önceki bir tarihten itibaren 

sağlanacak şekilde yapılabilir. Ancak, rizikonun gerçekleştiği veya gerçekleşme 

ihtimalinin ortadan kalkmış olduğu, sözleşmenin yapılması sırasında, sigortacı ile 

sigorta ettiren ve sigortadan haberi olmak şartıyla, sigortalı tarafından biliniyorsa 

sözleşme geçersizdir. Rizikonun gerçekleştiği veya gerçekleşme ihtimalinin ortadan 

kalktığının sigorta ettiren veya sigortalı tarafından bilinip sigortacı tarafından 

bilinmediği durumlarda, sigortacı sözleşme ile bağlı olmamakla birlikte, ödenmesi 

gereken primin tamamına hak kazanır. 

6.Sigorta değeri 

Sigorta değeri sigorta olunan menfaatin tam değeridir. 
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7.Sigorta bedeli 

Sigortacının sorumluluğu sigorta bedeli ile sınırlıdır. Sigorta bedeli, rizikonun 

gerçekleştiği andaki sigortalı menfaatin değerini aşsa bile, sigortacı uğranılan 

zarardan fazlasını ödemez.  

8. Eksik sigorta 

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.  

Dolayısıyla da eksik sigortada, sigorta değerinin sigorta bedelinden fazladır. 

Bir başka deyişle, 100.000 YTL değerindeki bir malın 80.000 YTL’ye sigorta edilmesi 

durumunda eksik sigorta söz konusu olacaktır.  

Eksik sigortanın varlığı halinde, eğer sigorta edilen mal tamamen zayi olmuşsa 

bu halde sigortacı, sigorta bedeli kadar meblâğ ödemek suretiyle sorumluluktan 

kurtulur. Yani, 100.000 YTL değerindeki bir malın, 80.000 YTL’ye sigorta edilmesi 

sonucunda, malın tamamının zayi olması halinde, sigortacı 80.000 YTL ödemek 

suretiyle borcundan kurtulur.  

Eksik sigortada, kısmi zararın varlığı halinde ise bir takım farklılıklar söz 

konusu olmaktadır.  Burada sigorta tazminatı proportion kuralı esas alınarak 

hesaplanır. Buna göre de, sigortacı, sigorta bedelinin sigorta değerine olan oranı 

neden ibarete zararın o kadarından sorumlu olacaktır. Dolayısıyla 100.000 YTL 

değerindeki bir mal, 80.000 YTL’ye sigorta edilmiş ve daha sonradan risk 

gerçekleşmiş ve malda %25’lik kısmi zarar meydana gelmiş ise, bu halde aslında 

maldaki zarar 25.000 YTL olmasına rağmen, burada sigortacı 20.000 YTL ödemekle 

sigorta tazminatı borcundan kurtulacaktır.  

 9. Aşkın sigorta 

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. 

10. Takseli sigorta 
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Taraflar sözleşme ile sigorta değerini belirli bir para olarak belirlemişlerse, bu para 

taraflar arasında, sigorta değeri için esas olur. 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. 

11. Birden çok sigorta 

Aynı menfaatin, aynı rizikolara karşı, aynı süre için, birden çok sigortacıya, 

aynı veya farklı tarihlerde sigorta ettirilmesi hâlinde sigorta ettirene sigorta bedelinden 

daha fazlası ödenmez. Birden çok sigortada, sigorta ettiren, sigortacılardan herbirine 

hem rizikonun gerçekleştiğini hem de aynı menfaat için yapılan diğer sigortaları 

bildirir. Sigortacılar genellikle büyük riskleri tek başlarına üstlenmek istemez ve birden 

çok sigorta yoluna giderler. Ancak Birden fazla sigortadan söz edebilmek için bir 

takım şartların varlığı gerekmektedir. Buna göre;  

 

- Öncelikle birden çok sigorta şirketi bulunmalıdır. Dolayısıyla aynı sigorta 

şirketine bir menfaatin tekrardan sigorta ettirilmesi halinde birden çok 

sigortadan söz edilmez.  

 

- Aynı menfaat sigorta ile güvence altına alınmalıdır. Örneğin bir evin, ev 

sahibi ve kiracı tarafından yangına karşı sigortalanmasında aynı 

menfaatten ve dolayısıyla birden çok sigortadan söz edilemez.  

 

- Menfaatin yanı sıra, her iki poliçede de güvence altına alınan riskin aynı 

olması gerekmektedir. Dolayısıyla bir menfaatin yangına ve hırsızlığa karşı 

sigortalanması halinde birden çok sigortadan söz edilemez. 

 

- Son olarak ise, birden fazla sigortanın aynı süre içinde hüküm ifade etmesi 

gerekmektedir. Bir poliçenin sona ermesinden sonra, diğer poliçenin 

başlaması halinde ise yine birden çok sigortadan bahsedilemeyecektir. 

 

Bu dört şartın birlikte varlığı halinde, birden çok sigorta vücut bulur. Belirtmek 

gerekir ki, birden çok sigortada da sigorta bedelinin sigorta değerine eşit olması 

gerekir.   
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a) Müşterek sigorta 

Bir menfaat birden çok sigortacı tarafından aynı zamanda, aynı süreler için ve 

aynı rizikolara karşı sigorta edilmişse, yapılan birden çok sigorta sözleşmesinin hepsi, 

ancak sigorta olunan menfaatin değerine kadar geçerli sayılır. Bu takdirde 

sigortacılardan her biri, sigorta bedellerinin toplamına göre, sigorta ettiği bedel 

oranında sorumlu olur. Sözleşmelere göre sigortacılar müteselsilen sorumlu oldukları 

takdirde, sigortalı, uğradığı zarardan fazla bir para isteyemeyeceği gibi, 

sigortacılardan her biri yalnız kendi sözleşmesine göre ödemekle yükümlü olduğu 

bedele kadar sorumlu olur. Bu hâlde ödemede bulunan sigortacının diğer 

sigortacılara karşı haiz olduğu rücu hakkı, sigortacıların sigortalıya sözleşme 

hükümlerine göre ödemek zorunda oldukları bedeller oranındadır. Müşterek sigortada 

sigorta bedeli sigorta değerine eşittir. Bununla birlikte sigorta bedeli sigorta değerini 

aşarsa, sigorta değerini aşan sigorta bedeli “contribution” esasına göre geçersiz 

sayılır. Örneğin, 10.000 YTL değerindeki bir menfaat, ilk sigorta şirketine 6.000 YTL, 

ikinci sigorta şirketine 4.000 YTL ve üçüncü sigorta şirketine 10.000 YTL olmak 

üzere, toplamda 20.000 YTL değerinde aynı zamanda, aynı rizikoya karşı ve aynı 

süre için sigortalanmıştır. Bu halde rizikonun gerçekleşmesi durumunda sigorta 

şirketleri, bedelin toplamına nazaran sigorta ettikleri bedel oranında sorumlu olurlar. 

Dolayısıyla, ilk sigorta şirketi 3.000 YTL, ikinci sigorta şirketi 2.000 YTL ve üçüncü 

sigorta şirketi 5.000 YTL için sorumlu olur.    

 

Müşterek sigortada müteselsilen sorumluluk söz konusu değildir. Ancak 

sözleşme ile aksi kararlaştırılabilir. Ancak bu halde de sorumluluklarının üst sınırını 

sigortaladıkları menfaatin bedeli, bir başka deyişle taahhüt ettikleri üst sınır oluşturur.  

Üstteki örneğe göre ilk sigorta şirketi 6.000 YTL, ikinci 4.000 YTL ve üçüncü 10.000 

YTL’den sorumlu olur. 

  

b) Çifte sigorta 

 Değerinin tamamı sigorta olunan bir menfaat, sonradan aynı veya farklı kişiler 

tarafından, aynı rizikolara karşı, aynı süreler için sigorta ettirilemez; sigorta 

ettirilmişse, sigorta ancak aşağıdaki hâl ve şartlarda geçerli sayılır: 
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a) Sonraki ve önceki sigortacılar onay verirlerse; bu takdirde, sigorta sözleşmeleri 

aynı zamanda yapılmış sayılarak riziko gerçekleştiğinde sigorta bedeli, 1466 ncı 

maddede gösterilen oranda sigortacılar tarafından ödenir. 

b) Sigorta ettiren, önceki sigortadan doğan haklarını ikinci sigortacıya devir veya o 

haklardan feragat etmişse; bu takdirde, devir veya feragatin ikinci sigorta poliçesine 

yazılması şarttır; yazılmazsa ikinci sigorta sözleşmesi geçersiz sayılır. 

c) Sonraki sigortacının, ancak önceki sigortacının ödemediği tazminattan 

sorumluluğu şart kılınmış ise; bu hâlde önceden yapılmış olan sigortanın ikinci sigorta 

poliçesine yazılması gerekir; yazılmazsa, ikinci sigorta sözleşmesi geçersiz sayılır. 

c) Kısmi sigorta 

Sigorta olunan menfaatin değeri önceki sözleşmeyle tamamen teminat altına 

alınamamışsa bu menfaat, geri kalan değerine kadar bir veya birkaç defa daha 

sigorta ettirilebilir. Bu takdirde, o menfaati sonradan sigorta eden sigortacılar, 

bakiyeden dolayı sözleşmenin yapılış tarihleri sırasıyla sorumlu olurlar. Aynı günde 

yapılmış olan sözleşmeler, aynı anda yapılmış sayılır. Söz konusu ilkeye göre, 

10.000 YTL değerindeki bir menfaat, ilk sigorta şirketine 6.000 YTL, ikinci sigorta 

şirketine  4.000 YTL ve üçüncü sigorta şirketine 10.000 YTL olmak üzere, toplamda 

20.000 YTL değerinde farklı tarihlerde, aynı rizikoya karşı ve aynı süre için 

sigortalanmıştır. Bu halde rizikonun gerçekleşmesi durumunda birinci ve ikinci sigorta 

şirketleri, sigorta tazminatını ödemekle yükümlü olacaklar, tarih sırasına göre son 

sırada olan üçüncü sigorta şirketi ise sorumlu olmayacaktır. Eğer sigorta değeri 

12.000 YTL olsa idi, bu durumda üçüncü sigorta şirketi 2.000 YTL oranında sorumlu 

olacaktı. 

 

12. Sigorta Tazminatı 

 

Bu ise, tehlikenin gerçekleşmesi sırasında sigortalı menfaatin zarara uğramış olan 

kısmına tekabül eder. Tehlike sonucunda malvarlığında meydana gelen eksilmenin 

giderilmesi için sigortalıya sigorta tazminatı verilir. Aynen tazmine ilişkin sözleşme 

yoksa sigorta tazminatı nakden ödenir. Sigorta tazminatı veya bedeli, rizikonun 

gerçekleşmesini müteakip ve rizikoyla ilgili belgelerin sigortacıya verilmesinden sonra 

sigortacının edimine ilişkin araştırmaları bitince ve her hâlde yapılacak ihbardan 

kırkbeş gün sonra muaccel olur. Can sigortaları için bu süre onbeş gündür. 
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Sigortacıya yüklenemeyen bir kusurdan dolayı inceleme gecikmiş ise süre işlemez. 

Araştırmalar, yapılacak ihbardan başlayarak üç ay içinde tamamlanamamışsa; 

sigortacı, tazminattan veya bedelden mahsup edilmek üzere, tarafların mutabakatı 

veya anlaşmazlık hâlinde mahkemece yaptırılacak ön ekspertiz sonucuna göre 

süratle tespit edilecek hasar miktarının veya bedelin en az yüzde ellisini avans olarak 

öder.  

Borç muaccel olunca, sigortacı ihtara gerek kalmaksızın temerrüde düşer. 

Sigortacının temerrüt faizi ödeme borcundan kurtulmasını öngören sözleşme 

hükümleri geçersizdir. 

Sorumluluk sigortası dışındaki sigortalarda, aksine sözleşme yoksa, sigorta süresi 

içinde yapılan kısmi tazminat ödemeleri sigorta bedelinden düşülür. Kısmi zarar 

hâllerinde taraflar sigorta sözleşmesini feshedebilirler. Ancak, sigortacı fesih hakkını, 

kısmi tazminat ödemesinden sonra kullanabilir. Sigortacı, aksine sözleşme yoksa, 

sigorta ettirenin, sigortalının, lehtarın ve bunların hukuken fiillerinden sorumlu 

bulundukları kişilerin ihmallerinden kaynaklanan zararları tazmin ile yükümlüdür. 

Sigorta ettiren, sigortalı ve tazminat ödenmesini sağlamak amacıyla bunların 

hukuken fiillerinden sorumlu oldukları kişiler, rizikonun gerçekleşmesine kasten 

sebep oldukları takdirde, sigortacı tazminat borcundan kurtulur ve aldığı primleri geri 

vermez. 

 

13. Sigorta Şirketleri 

5684 Sayılı Sigortacılık Kanunu’nun 3. maddesinin I. fıkrası gereğince, 

Türkiye’de faaliyet gösterecek sigorta şirketleri ile reasürans şirketlerinin anonim 

şirket veya kooperatif şeklinde kurulmuş olması şarttır. Sigorta şirketleri ve reasürans 

şirketleri, sigortacılık işlemleri ve bunlarla doğrudan bağlantısı bulunan işler dışında 

başka işle iştigal etmeleri de yasaktır. Ruhsatname almamış olan bir şahıs ile, onun 

ruhsatname almamış olduğunu bilerek yapılan sigorta sözleşmesi hakkında Borçlar 

Kanunu'nun kumar ve bahis hakkındaki hükümleri tatbik olunur. 

14.Sigorta Acentesi 

SigK. m. 2/I b. l’de yapılan tanıma göre sigorta acentesi: ticarî mümessil, ticarî 

vekil, satış memuru veya müstahdem gibi tâbi bir sıfatı olmaksızın bir sözleşmeye 

dayanarak muayyen bir yer veya bölge içinde daimî bir surette sigorta şirketlerinin 

nam ve hesabına sigorta sözleşmelerine aracılık etmeyi veya bunları sigorta şirketleri 
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adına yapmayı meslek edinen, sözleşmenin akdinden önce hazırlık çalışmalarını 

yürüten ve sözleşmenin uygulanması ile tazminatın ödenmesinde yardımcı olan 

kişidir. Ayrıca belirtmek gerekir ki, SigK. m. 23/I gereğince, sigorta acenteleri gerçek 

veya tüzel kişi olabilir. 

15.Broker 

 SigK. m. 2/I b. d’de yapılan tanıma göre broker: sigorta veya reasürans 

sözleşmesi yaptırmak isteyenleri temsil ederek, bu sözleşmelerin yaptırılacağı 

şirketlerin seçiminde tamamen tarafsız ve bağımsız davranarak ve teminat almak 

isteyen kişilerin hak ve menfaatlerini gözeterek sözleşmelerin akdinden önceki 

hazırlık çalışmalarını yürütmeyi ve gerektiğinde sözleşmelerin uygulanmasında veya 

tazminatın tahsilinde yardımcı olmayı meslek edinen kişidir. 

 

16.Sigorta Eksperi  

SigK. m. 2/I b. m’ye göre sigorta eksperi: sigorta konusu risklerin 

gerçekleşmesi sonucunda ortaya çıkan kayıp ve hasarların miktarını, nedenlerini ve 

niteliklerini belirleyen ve mutabakatlı kıymet tespiti, ön ekspertiz ve hasar gözetimi 

gibi işleri mutat meslek olarak yapan tarafsız ve bağımsız kişidir. 

 

 

17.Aktüer 

Aktüer ise, SigK. m. 2/I b. a’ya göre, sigortacılık tekniği ile buna ilişkin yatırım, 

finansman ve demografi konularında olasılık ve istatistik teorilerini uygulayarak, yasal 

düzenlemelere uygun prim, karşılık ve kâr paylarını hesaplayan, tarife ve teknik 

esasları hazırlayan kişiyi ifade etmektedir. 

 

18.Sigorta Hakemi 

SigK. m. 2/I b. n’ye göre sigorta hakemi: sigorta ettiren veya sigorta 

sözleşmesinden menfaat sağlayan kişiler ile riski üstlenen taraf arasında sigorta 

sözleşmesinden doğan uyuşmazlıkları çözen kişiyi ifade etmektedir 

 

19. Halefiyet 

Sigortacı, sigorta tazminatını ödediğinde, hukuken sigortalının yerine geçer. 

Sigortalının, gerçekleşen zarardan dolayı sorumlulara karşı dava hakkı varsa bu hak, 
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tazmin ettiği bedel kadar, sigortacıya intikal eder. Sorumlulara karşı bir dava veya 

takip başlatılmışsa, sigortacı, mahkemenin veya diğer tarafın onayı gerekmeksizin, 

halefiyet kuralı uyarınca, sigortalısına yaptığı ödemeyi ispat ederek, dava veya takibi 

kaldığı yerden devam ettirebilir. Sigortalı, birinci fıkraya göre sigortacıya geçen 

haklarını ihlal edici şekilde davranırsa, sigortacıya karşı sorumlu olur. Sigortacı zararı 

kısmen tazmin etmişse, sigortalı kalan kısımdan dolayı sorumlulara karşı sahip 

olduğu başvurma hakkını korur. 

20.Sigorta Poliçesi 

Sigortacı; sigorta sözleşmesi kendisi veya acentesi tarafından yapılmışsa, 

sözleşmenin yapılmasından itibaren yirmidört saat, diğer hâllerde onbeş gün içinde, 

yetkililerce imzalanmış bir poliçeyi sigorta ettirene vermekle yükümlüdür. Sigortacı 

poliçenin geç verilmesinden doğan zarardan sorumludur. Sigorta ettiren poliçesini 

kaybederse, gideri kendisine ait olmak üzere, yeni bir poliçe verilmesini sigortacıdan 

isteyebilir. Poliçenin verilmediği hâllerde, sözleşmenin ispatı genel hükümlere tabidir. 

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. 

Kanunlarda aksine hüküm bulunmadıkça, genel şartlarda sigorta ettirenin, sigortalının 

veya lehtarın lehine olan bir değişiklik hemen ve doğrudan uygulanır. Ancak, bu 

değişiklik ek prim alınmasını gerektiriyorsa, sigortacı değişiklikten itibaren sekiz gün 

içinde prim farkı isteyebilir. İstenilen prim farkının sekiz gün içinde kabul edilmemesi 

hâlinde sözleşme eski genel şartlarla devam eder. 

21. Zeyilname 

 

Taraflar arasında sigorta sözleşmesi kurulup, sigorta poliçe düzenlendikten sonra, 

poliçede yazılı koşullarda bir takım değişiklikler yapılması istenirse bu halde, yeni bir 

poliçe düzenlemek yerine ek bir belge düzenlenir. Bu ek belgeye sigortacılıkta 

zeyilname denir. 

22.Prim 

Sigorta, iki tarafa borç yükleyen bir sözleşmedir. Burada sigorta ettirenin borcu, 

riskin meydana gelmesi halinde sigortacı tarafından ödenecek olan sigorta 
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tazminatını karşılamak üzere ödenen primdir. Bir başka deyişle sigorta ettirenin borcu 

prim ödeme borcudur. Bunun karşılığında sigortacının borcu ise, tehlikeyi taşıma 

borcudur. Unutulmaması gereken husus sigortacının borcu sigorta tazminatı-bedeli 

ödeme değil, tehlikeyi taşıma borcudur. Sigorta ettiren, sözleşmeyle kararlaştırılan 

primi ödemekle yükümlüdür. Aksine sözleşme yoksa sigorta primi peşin ödenir. Özel 

kanunlardaki hükümler saklıdır. Sigorta primi nakden ödenir. İlk taksidin nakden 

ödenmesi şartıyla, sonraki primler için kambiyo senedi verilebilir; bu hâlde, ödeme 

kambiyo senedinin tahsili ile gerçekleşir. Sigorta ettiren, sigortacının sorumluluğu 

başlamadan önce, kararlaştırılmış primin yarısını ödeyerek sözleşmeden cayabilir. 

Sözleşmeden kısmi cayma hâlinde, sigorta ettirenin ödemekle yükümlü olduğu prim, 

cayılan kısma ilişkin primin yarısıdır. 

Sigorta priminin tamamının, taksitle ödenmesi kararlaştırılmışsa ilk taksidin, 

sözleşme yapılır yapılmaz ve poliçenin teslimi karşılığında ödenmesi gerekir. Karada 

ve denizde eşya taşıma işlerine ilişkin sigortalarda sigorta primi, poliçe henüz 

düzenlenmemiş olsa bile, sözleşmenin yapıldığı anda ödenir. İzleyen taksitlerin 

ödeme zamanı, miktarı ve priminin vadesinde ödenmemesinin sonuçları, poliçe ile 

birlikte yazılı olarak sigorta ettirene bildirilir veya bu şartlar poliçe üzerine yazılır. 

Sigorta priminin taksitle ödenmesinin kararlaştırıldığı hâllerde, riziko gerçekleşince, 

ödenecek tazminata veya bedele ilişkin primlerin tümü muaccel olur. Başkası lehine 

yapılan sigortada, prim borcu için sigorta ettirenin aleyhine yapılan takip semeresiz 

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

sigortacı tarafından kendilerine bildirilmesi hâlinde, primi ödemeyi üstlenirlerse 

sözleşme bu kişilerle devam eder; aksi hâlde, sigortacı sigorta ettirene karşı sahip 

olduğu hakları kullanır. 

Sigorta primi, sigorta ettirenin, sözleşmede gösterilen adresinde ödenir. 

Sözleşmede başka bir ödeme yeri gösterilmiş olmasına rağmen, sigorta primi fiilen 

sigorta ettirenin gösterdiği adreste ödenegelmekte ise, bu ödeme yerine ilişkin söz 

konusu şart yok sayılır. 

Primi etkileyen sebeplerde, rizikonun hafiflemesini gerektiren değişiklikler 

meydana gelmişse,  prim indirilir ve gereğinde geri verilir. 

Primin istenilen şekilde ödenmemesi durumunda sigorta ettiren mütemerrit olur. 

İlk taksidi veya tamamı bir defada ödenmesi gereken prim, zamanında 

ödenmemişse, sigortacı, ödeme yapılmadığı sürece, sözleşmeden üç ay içinde 
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cayabilir. Bu süre, vadeden başlar. Prim alacağının, muacceliyet gününden itibaren 

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

cayılmış olunur. İzleyen primlerden herhangi biri zamanında ödenmez ise, sigortacı 

sigorta ettirene, noter aracılığı veya iadeli taahhütlü mektupla on günlük süre vererek 

borcunu yerine getirmesini, aksi hâlde, süre sonunda, sözleşmenin feshedilmiş 

sayılacağını ihtar eder. Bu sürenin bitiminde borç ödenmemiş ise sigorta sözleşmesi 

feshedilmiş olur. Sigortacının, sigorta ettirenin temerrüdü nedeniyle Türk Borçlar 

Kanunundan doğan diğer hakları saklıdır.  Bir sigorta dönemi içinde sigorta ettirene 

iki defa ihtar gönderilmişse sigortacı, sigorta döneminin sonunda hüküm doğurmak 

üzere sözleşmeyi feshedebilir. Can sigortalarında indirime ilişkin hükümler saklıdır. 

 Sigortacının sorumluluğu başlamadan, sigorta ettirenin, sigortalının ve can 

sigortalarında ayrıca lehtarın, fiilleri ve etkileri olmaksızın rizikonun gerçekleşmesi 

imkânsızlaşmışsa, sigortacı prime hak kazanamaz. 

Sigorta sözleşmesi sona erdiği takdirde, Kanunda aksi öngörülmemişse, 

işlemeyen günlere ait ödenmiş primler sigorta ettirene geri verilir. 

23. Menfaat 

Mal sigortalarında bir mal üzerindeki para ile ölçülebilir menfaat teminat altına 

alınır. Sigorta sözleşmesinin yapılması anında, sigortalanan menfaat mevcut değilse, 

sigorta sözleşmesi geçersizdir. Sözleşmenin yapıldığı anda varolan menfaat, 

sözleşmenin süresi içinde ortadan kalkarsa, sözleşme o anda geçersiz olur.  

24. Riziko 

Mal sigortalarında, gerçekleşip gerçekleşmeyeceği belli olmayan, gerçekleştiğinde 

istenilmeyen iktisadi sonuçlar doğuran risklerdir. Ölüm ihtimaline karşı sigortada ise 

risk zaten gerçekleşecektir. Oradaki risk ölümün gerçekleşme zamanı bakımındandır. 

Ölüm gerçekleşecektir ama ne zaman gerçekleşeceği bilinmemektedir.  

 25. Sigorta şirketlerinin denetimi 

Türkiye’de faaliyet gösteren sigorta şirketleri, reasürans şirketleri, özel 

kanunlarına göre sigortacılık faaliyetinde bulunan kuruluşlar, sigorta ve reasürans 

aracıları, sigorta eksperlik faaliyetleri, aktüerler ve sigortacılık işlemi yapan veya 

sigortacılık alanında faaliyet gösteren diğer kişilerin her türlü sigortacılık işlemlerinin 

denetimi, Hazine Müsteşarlığı’na doğrudan bağlı Sigorta Denetleme Kurulu 

tarafından yapılır (SigK. m. 28/I). Ayrıca sigorta şirketleri, acenteler, brokerler gibi 
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sigortacılıkla uğraşanlar, mensup oldukları meslek kuruluşlarının iç denetimine de 

tâbidirler.   

26. Sigorta Türleri 

 Sigortanın çeşitli kıstaslara göre tasnife tabi tutulması mümkündür.  

 Sağlanan güvenliğin mahiyeti bakımından sosyal ve özel sigorta ayrımı 

yapılabilir. Toplumunun tümünün veya büyük çoğunluğunun karşılaştığı rizikoları 

karşılamak amacıyla devlet eliyle kurulmuş ve tekel olarak işletilen sigorta kurumu, 

sosyal sigorta olarak tanımlanır. Buna karşılık bireylerin kişisel menfaatlerini tehdit 

eden rizikolarını, teminat altına almak, bunların zararlı sonuçlarından korunmak ve 

rizikonun gerçekleşmesi halinde ortaya çıkabilecek iktisadî sonuçları katlanılabilir 

hale getirmek amacıyla yaptırdıkları sigortaya ise özel sigorta denir.  

 Özel sigortalar isteğe bağlı olup olmamasına göre ihtiyarî ve mecburî olmak 

üzere ikiye ayrılırlar. Kanunî mevzuat nedeniyle zorunlu olarak sigorta sözleşmesi 

yapılması halinde, mecburî sigorta söz konusu olur. Buna karşılık sigortanın 

yapılması tamamen serbest iradeye dayanıyorsa ihtiyarî sigortadan bahsedilir. 

 Sigorta ilişkisini doğuran kaynağa göre, kanunî ve akdi sigorta ayrımı 

yapılabilir. Sigortalılık sıfatının kanundan kaynaklanması halinde kanunî, 

sözleşmeden doğması durumunda akdi sigorta söz konusu olur. 

 Sigorta primlerinin değişken olup olmamasına göre, sabit ve değişken primli 

sigortalar ayrımı yapılabilir. Sosyal sigortalarda prim kanunda tespit edilmesine karşın 

özel sigortalarda sigortacı tarafından ve maktu şekilde belirlenir. Bu tür sigortaya 

sabit primli sigorta denir. Buna karşılık uzun süreli ilişkilerinde değişen koşullara göre 

primin değiştirilmesi söz konusu oluyorsa değişken primli sigorta söz konusudur. 

 Sigorta, rizikonun kaynağına veya ortaya çıktığı ortama göre kara, hava ve 

deniz sigortaları olmak üzere üçe ayrılır. Türk Ticaret Kanunu da beşinci kitabında, 

kara ve deniz sigortaları ayrımı yapmıştır. 

 Sigortacının üstlendiği rizikonun konusuna göre şahıs sigortası ve mal 

(malvarlığı) sigortası olarak ikili bir ayrım yapılmaktadır. Şahıs sigortasında teminat 

altına alınan şahıs varlığı değerleri olup hayat sigortası, hastalık sigortası ile kazaya 

karşı sigorta bunların türleridir. Anılan sigortalar ile sigortalının şahıs varlığını tehdit 

eden rizikolar teminat altına alınır. Bunlar dışında kalan ve şahıs varlığı değerleri 

dışındaki menfaatleri teminat altına alan sigortalar mal sigortası olarak ifade edilirler 

ve malvarlığı değerlerini teminat altına alırlar. 
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 Sigortacının rizikonun gerçekleşmesi halinde ödeyeceği tutara göre meblağ 

sigortası ve zarar sigortası ayrımı yapılabilir. Özellikle hayat sigortalarında 

karşılaşılan meblağ sigortasında, sigortacının ödeyeceği tutar poliçede götürü olarak 

tespit edilmiş olup, sözleşmede tespit edilmiş olan rizikonun meydana gelmesi 

halinde sigortacı bu meblağı ödemekle yükümlüdür. Buna karşılık sigorta 

uygulamasında daha çok karşılaşılan zarar sigortasında, sözleşmeyle belirlenen 

rizikonun gerçekleşmesi halinde sigortacının ödemesi gereken tutar, önceden 

poliçede veya sözleşmede tespit edilmemiş olup, sigortalının uğradığı zararın 

karşılığından ibarettir. Mal sigortalarında ve özellikle kasko, malî mesuliyet, hukukî 

sorumluluk sigortalarında güncel zararı tazmin edebilmek için tercih edilen bir sigorta 

türüdür.  

 Zarar sigortalarını da kendi içinde aktif ve pasif sigortası olarak iki açıdan ele 

almak mümkündür. Sigortalının aktifinin azalmasına ve aktifte gerçekleşebilecek 

artışın engellenmesine karşı yapılan sigortaya aktif sigortası denir ve bu sigortanın 

konusunu sigortalının malvarlığının aktif kısmındaki değerler oluşturur. Buna karşılık 

pasif sigortasında, bir kimsenin malvarlığının pasif kısmının artması suretiyle 

uğrayacağı zararlara karşılık sigorta yapılır. Dolayısıyla pasif sigortasının konusunu 

malvarlığının pasif kısmında meydana gelen artışlar oluşturur. Uygulamada pasif 

sigortası olarak nitelendirilebilecek olan ve en çok kullanılan sigorta türü mali 

mesuliyet sigortasıdır. Söz konusu sigorta sayesinde sigortalının pasifindeki artış 

ihtimali koruma altına alınır. 

 Sigortacının rizikoyu tek başına veya daha büyük bir sigortacının yardımıyla 

üstelenmesine göre doğrudan-geriye (reasürans) sigorta ayrımı yapılabilir. Buna göre 

sigorta ettiren ile sigortacı arasında yapılan, doğrudan sigorta olarak anılan ve 

uygulamada çok sık karşılaşılan sigortada, sözleşmede belirlenen rizikonun 

gerçekleşmesi halinde sigortacı sorumlu olduğu miktarı sigorta ettirene veya 

sigortalıya ödemek zorundadır. Bunun yanı sıra özellikle denizcilik sigortalarında çok 

büyük menfaatlerin sigortalanması ve rizikonun gerçekleşmesi karşısında sigortacı 

tazminatı ödemekte zorlanacağı hallerde kendisini tekrar sigorta ettirmek isteyebilir. 

Anılan durumda yapılan sigortaya reasürans sigortası (Rückversicherung) adı verilir.  

 Sigorta sözleşmesinde sigortacının birden fazla kişi olması halinde çeşitli 

ihtimaller söz konusu olabilir. Sigortalıya ait menfaatin çok sayıda sigortacı tarafından 

sigorta edilmesi halinde birden çok sigorta söz konusu olabilir. Zenginleşme 
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yasağının cari olduğu zarar sigortalarında birden çok sigorta özel olarak 

düzenlenmiştir. Buna karşılık sigortacının tazminat borcunun önceden belli olduğu 

meblağ sigortalarında birden çok sigorta yapılması serbesttir.  

 

ÖZEL SİGORTA SOSYAL SİGORTA 

Özel sektöre ait bağımsız sigorta 

şirketleri tarafından yapılır.  

Kanunla kurulmuş kurumlar tarafından 

yapılır.  

Zorunlu bir nitelik taşımaz (istisnası trafik 

sorumluluk sigortası). Sigortacıyı seçme 

ve sigorta kapsamını belirleme yetkisi 

vardır.  

Zorunlu bir nitelik taşır. Kişiler sigortacıyı 

seçme ve sigorta kapsamını belirleme 

yetkisine sahip değildir.  

Kaynağı sigorta sözleşmesidir.  Kaynağı kanundur.  

Herkes yararlanabilir.  Belirli bir statüde olmak gerekir (ör:işçi) 

İçerik ve kapsam kişiden kişiye farklılık 

gösterir.  

İçerik ve kapsam kanunla belirlenmiştir. 

 

Türk hukukunun özelliklerini dikkate alarak sosyal sigortalar ile özel sigortaları 

birbirinden ayıran kıstasları kısaca belirtmek gerekirse;  

 

- Sigorta kuruluşları yönünden: Ülkemizde sosyal sigortalar, kanunla kurulmuş 

kuruluşlar tarafından gerçekleştirilmektedir (Ör: Sosyal Güvenlik Kurumu, Ordu 

Yardımlaşma Kurumu, Polis Bakım ve Yardım Sandığı). Oysa özel sigortayı birey, 

dilediği bir sigorta müessesiyle akdedebilir.   

 

- Sigortaların zorunlu veya ihtiyari oluşu yönünden: Sosyal sigortalar zorunlu bir 

nitelik taşır. Sigortalı isteği dışında sigortalı olmakta ve ne sigortacıyı 

seçebilmekte ne de sigorta sözleşmesinin şartlarını belirleyebilmektedir. Sigortalı, 

kanunda gösterilen sigortacı ile yine kanunda gösterilen sigorta şartlarına göre 

sözleşme yapmaktadır. Buna karşılık özel sigortalarda sigorta ettiren isterse 

sigorta sözleşmesini yapar ve kurulacak olan sözleşmenin içeriği tarafların 

serbest iradesine göre belirlenir.   
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- Sigorta ilişkisinin kaynağı yönünden: Sosyal sigortaların kaynağını kanun teşkil 

eder. Özel sigortaların kaynağı ise taraflar arasında aktedilen sözleşmedir. 

Taraflar sözleşmenin içeriğini, amir hükümler saklı kalmak kaydıyla diledikleri 

şekilde belirleyebilirler.  

 

- Sigortalının bulunduğu statü ve yaptığı sözleşme yönünden: Sosyal sigortalarda, 

sigortalının sigortadan yararlanabilmesi için, belli bir statü kazanmış olması 

yeterlidir (Ör: İşçi statüsünün veya memur statüsünün kazanılmasıyla Sosyal 

Güvenlik Kurumu’nun sağladığı güvenceden yararlanır). Oysa özel sigortalarda, 

sigortadan yaralanabilme tamamen bağımsız bir biçimde bireyin iradesinden 

tabidir. 

 

-Sağlanan menfaatlerin ve yüklenen külfetin yeknesaklığı yönünden: Sosyal 

sigortalarda sigortalının veya işverenin ödeyeceği prim ile sigortacının 

sağlayacağı menfaat hususunda yeknesaklık kuralı geçerlidir. Dolayısıyla 

sigortalının özel durumuna göre bir düzenleme söz konusu olmaz. Burada 

önceden belirlenmiş kıstaslara göre prim tahsil edilmekte ve sosyal güvenlik 

sağlanmaktadır. Özel sigortalarda ise yeknesaklık kuralı geçerli değildir. Burada 

ödenecek prim miktarı ve sağlanacak güvence tamamen tarafların iradesine 

bırakılmıştır.  

 

-Risk çeşitleri yönünden: Sosyal sigorta riskleri genellikle, gelir düzeyi düşük 

sosyal sınıfları tehdit eder, onların çalışma kudretini azaltır veya tamamiyle yok 

eder (Ör: Hastalık, meslek hastalığı, işsizlik, iş kazası, malûliyet, ihtiyarlık, ölüm 

vs). Özel sigortalarda ise bu tür risklerin yanı sıra, bireyin malvarlığını ilgilendiren 

risklerde söz konusu olabilmektedir. Bu nedenle can sigortalarının yanı sıra 

yangın, hırsızlık gibi mal sigortaları da özel sigorta riskleri kapsamındadır. 

 

 

 

Özel sigorta hukuku da çeşitli açılardan sınıflandırılabilir.  

 

i) Kara ve Deniz Sigortaları :  Deniz sigortaları, denizde olası rizikolara karşı gerek 

gemileri gerekse yükleri teminat altına alır. Deniz yoluyla 
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yolcu taşımalarında insanlara yönelik tehlikelere ilişkin 

sigortalar, deniz sigortası hükümlerine tabi değildir. Kara 

sigortaları ise deniz sigortası dışında kalan tüm tehlikeleri 

içine alan sigortadır.  

ii) Can, Mal ve Sorumluluk  

Sigortaları :  Konusunu malvarlığı değerlerinin oluşturduğu sigortalar 

mal sigortası; insan hayatına yönelik rizikoları teminat 

altına alan sigortalar ise can sigortası adıyla anılır. 

Sorumluluk sigortası ise, kişilerin yaptıkları işlerden dolayı 

üçüncü kişilere verebilecekleri zararlar nedeniyle 

ödemekle yükümlü olacakları tazminatların güvence altına 

alındığı sigortalardır 

 

MAL SİGORTASI CAN SİGORTASI 

Sigorta bedeli sigorta değerine eşittir. 

Diğer bir deyişle, mal sigortalarında 

sigorta konusu malın gerçek değeri 

dikkate alınarak ve bu değer üzerinden 

sigorta teminatı sağlanır. Sigortalının 

uğradığı gerçek zararlar sigortacı 

tarafından karşılanır.  

Sigorta konusunu insanlar 

oluşturduğundan sigorta bedelinin sigorta 

değerini aşamayacağına ilişkin kural 

uygulanmaz. Sigortacı, uğranılan 

zarardan ziyade maktu bir tazminat öder.   

Sigortacı sigorta tazminatını ödedikten 

sonra sigorta ettirenin üçüncü kişilere 

karşı sahip olduğu dava haklarını elde 

eder ve zararın tazmin edilmesi amacıyla 

rizikonun gerçekleşmesine neden olan 

kişilere rücû davası açar. Yani sigortacı 

sigorta ettirenin halefi olur.  

Can sigortalarında halefiyet ilkesi 

uygulanmaz.  

Sigorta teminatının konusu para ile 

ölçülebilen şeylerdir.  

Sigorta konusu insanlardır.  

Çifte sigorta yapılmışsa sigorta değerinin 

üzerinde tazminat alınamaz.   

Birden fazla sigorta yapılması ve birden 

fazla tazminat alınması mümkündür.  
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SORUMLULUK SİGORTASI MAL VE CAN SİGORTASI 

Sigorta bedeli olarak sigortacının azami 

sorumluluğu saptanmakta ve bu bedel bir 

tahmine dayanmaktadır.  

Burada belirli bir bedel söz konusudur. 

Zarara neden olan eylem ve işlemleri 

önceden belirlemek mümkün olmadığı 

için, teminat dışı haller belirlenmek 

suretiyle teminata bir sınır çizilmektedir.  

Rizikolar bir teminat kapsamı içinde 

sayılarak belirtilmiştir.  

Sigortalının kasden verdiği zararlar 

teminat dışıdır. Ağır kusurlu hallerde ve 

bazen kusursuz hallerde dahi teminat 

verilebilmektedir.  

 

Zarar görenlerin maruz kaldığı zararların 

hesaplanmasında, mal sigortalarında 

olan eksik veya aşkın sigorta 

uygulamasına yer verilmemektedir.  

 

Sigortacının sorumluluk limiti, sigorta 

süresi içindeki her olay için ayrı ayrı 

geçerlidir.  

Mal sigortalarında sigortacının ödediği 

tazminat miktarı kadar, verilen teminat 

azalır 

iii) Sabit/Değişir Primli Sigorta : Sabit primli sigortalarda sigorta ettiren, 

sözleşmede öngörülen primi ödemek suretiyle 

sigorta güvencesinden yararlanır. Prim miktarı daha 

sonradan arttırılmaz. Değişir primli sigortada ise, 

prim miktarı rizikonun gerçekleşme oranına göre 

azalıp artabilir. Belirli bir süre içinde gerçekleşme 

olasılığı bulunan tehlikeler meydana gelmez ise, 

tahsil edilen primler sigorta ettirene iade edilir.  

iv) Zarar/Meblağ Sigortası  

 

ZARAR SİGORTASI MEBLAĞ SİGORTASI 

Sigorta sözleşmesinde güvence altına 

alınan rizikonun meydana getirdiği 

zararın tazmin edileceği öngörülmüştür.  

Bir zararla bağlı olmaksızın, sigortacı 

sözleşmede öngörülen parayı rizikonun 

gerçekleşmesi üzerine hak sahibine 
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öder.  

Sigortacının tazminat ödeme 

yükümlüğünün doğabilmesi için rizikonun 

gerçekleşmesi yetmez, aynı zamanda 

sigorta konusu menfaatin bir zarara 

uğramış olması gerekir.  

Rizikonun mutlaka bir zarara neden 

olması aranmaz.  

Sigorta konusu menfaatte meydana 

gelen gerçek zarar tazminat olarak 

ödenir.  

Sigortacının ödeyeceği tazminat miktarı, 

zarara bakılmaksızın poliçede gösterilen 

tutardan ibarettir.  

Zararlar, sigorta olunan menfaatin 

rizikonun gerçekleştiği zamanki değerine 

göre belirlenecektir (mal sigortalarında 

durum böyle) 

Burada, zenginleşme yasağı ilkesi, çifte 

sigorta yasağı ve halefiyet ilkesi yoktur.  

Zenginleme yasağı prensibi kabul 

edilmiştir. Böylece, sigorta ettirenin fiilen 

uğradığı zarardan daha fazla tazminat 

elde etmesinin önüne geçilmiştir.  

 

 

 

 

27.Sorumluluk Sigortaları 

 Sigortacı sorumluluk sigortası ile, sözleşmede aksine hüküm yoksa, sigortalının 

sözleşmede öngörülen ve zarar daha sonra doğsa bile, sigorta süresi içinde 

gerçekleşen bir olaydan kaynaklanan sorumluluğu nedeniyle zarar görene, sigorta 

sözleşmesinde öngörülen miktara kadar tazminat öder. Sigorta, sigortalının işletmesi 

ile ilgili sorumluluğu için yaptırılmışsa, sözleşmede 

aksine  hüküm   yoksa  bu  sigorta, 

sigortalının  temsilcisi  ile  işletmenin  veya  işletmenin bir kısmının yönetiminde, 

denetiminde ve işletmede çalıştırılan kişilerin sorumluluğunu da karşılar. Bu durumda 

sigorta bu kişilerin lehine yapılmış sayılır. Sigortalı aleyhine bir istem ileri 

sürüldüğünde, isteme ilişkin makul giderler sigortacı tarafından karşılanır; sigorta 

bedelini aşan giderlerin ödenebilmesi için sözleşmede hüküm bulunmalıdır.  
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Sigortalı sorumluluğunu gerektirecek olayları, on gün içinde, sigortacıya bildirir. 

Sigortalı kendisine yöneltilen istemi, aksi kararlaştırılmamışsa derhâl sigortacıya 

bildirir.  

Sigortacı bu bildirim tarihinden itibaren beş gün içinde, zarara uğrayanın 

istemleriyle ilgili olarak ve sigortalının adına, fakat sorumluluk ve tüm giderler 

kendisine ait olmak üzere, gerekli hukuki işlemlerin gerçekleştirilip, kararların 

alınmasını ve ayrıca savunmaya yardımda bulunmayı üstlenip üstlenmeyeceğini 

sigortalıya bildirir; aksi hâlde Sigortacı bildirimde bulunmamışsa, sigortalı aleyhine 

kesinleşen tazminatı öder. Ancak, sigortalının sigortacının onayını almadan yaptığı 

sulh sözleşmesi, bildirimden itibaren onbeş gün içinde onay verilmemişse, sigortacıya 

karşı geçersizdir; sigortacı haklı olmayan sebeplerle sulhe onay vermekten 

kaçınamaz.  

 Sigortacı, sigortalının, sorumluluk konusu olayı kasten gerçekleştirmesinden 

doğan zararlardan sorumlu olmaz. 

Zarar gören, uğradığı zararın sigorta bedeline kadar olan kısmının tazminini, 

sigorta sözleşmesi için geçerli zamanaşımı süresi içinde kalmak şartıyla, doğrudan 

sigortacıdan isteyebilir.  

Sigortacı, zarara sebep olan olayın ve zarar miktarının belirlenmesi amacıyla, 

zarar görenden bilgi isteyebilir. Zarar gören, sağlanması ihtimali bulunan ve 

istenilmesi haklı görülebilecek ilgili tüm belgeleri sigortacıya vermek zorundadır. 

Zarar görenin bu zorunluluğa uymaması hâlinde, durumun zarar görene yazılı 

bildirilmiş olması kaydıyla, sigortacının sorumluluğu, zorunluluk yerine getirilmiş 

olsaydı ödemek zorunda kalacağı miktarla sınırlıdır. 

Sigortacı, zarar görene ödeyeceği sigorta tazminatını, sigorta sözleşmesinden 

doğan alacakları ile takas edemez. 

Sigortacı, sigorta tazminatını ödedikten sonra hukuken sigortalı yerine geçer. 

Sigortalının gerçekleşen zarardan dolayı sorumlulara karşı dava hakkı varsa bu hak, 

tazmin ettiği bedel tutarında sigortacıya ait olur.Sorumlulara karşı bir dava veya takip 

başlatılmışsa, sigortacı, mahkemenin veya diğer tarafın onayı gerekmeksizin, 

halefiyet kuralı gereğince, sigortalısına yaptığı ödemeyi ispat ederek, dava veya 

takibi kaldığı yerden devam ettirebilir. Sigortalı veya zarar gören, birinci fıkra 

gereğince sigortacıya geçen haklarını ihlal edici şekilde davranırsa, sigortacıya karşı 

sorumlu olur. 
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Sigortacıya yöneltilecek tazminat istemleri, sigorta konusu olaydan itibaren on 

yılda zamanaşımına uğrar. 

Sigortacılar, diğer kanunlardaki hükümler saklı kalmak üzere, faaliyet gösterdikleri 

dalların kapsamında bulunan zorunlu sigortaları yapmaktan kaçınamazlar. 

Sigortacı, sigortalıya karşı ifa borcundan tamamen veya kısmen kurtulmuş olsa 

da, zarar gören bakımından ifa borcu, zorunlu sigorta miktarına kadar devam eder. 

Sigorta ilişkisinin sona ermesi, zarar görene karşı ancak, sigortacının sözleşmenin 

sona erdiğini veya ereceğini yetkili mercilere bildirmesinden bir ay sonra hüküm 

doğurur. 

Zarar, sosyal güvenlik kurumları tarafından karşılandığı ölçüde sigortacının 

sorumluluğu sona erer.   

NOT: SORUMLULUK SİGORTALARI SORU OLARAK GELEBİLİR!!! YANİ 

BEN ÖSYM’NİN YERİNDE OLSAM KESİN SORARDIM… 

 28.Temsil suretiyle sigorta 

 Bir kişi, diğer bir kişinin adına onu temsilen sigorta sözleşmesi yapabilir; temsilci 

yetkisiz ise ilk sigorta döneminin primlerinden sorumlu olur.  

Adına sigorta sözleşmesi yapılan kişi, rizikonun gerçekleşmesinden önce veya 

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

sonradan icazet verebilir. 

Başkasının adına yapıldığı anlaşılmayan veya yetkisiz yapılan sözleşme, menfaati 

bulunması şartıyla, temsilci adına yapılmış sayılır. 

Temsilci, sigorta ettiren tarafından, sigorta şartlarıyla ilgili herhangi bir talimat 

verilmemişse, sigorta sözleşmesini, sözleşmenin yapıldığı yerdeki mutat şartlara göre 

yapar. 

29. Sigortanın kapsamı 

Sigortacı, sözleşmede öngörülen rizikonun gerçekleşmesinden doğan zarardan 

veya bedelden sorumludur. 

Sözleşmede öngörülen rizikolardan herhangi birinin veya bazılarının sigorta 

teminatı dışında kaldığını ispat yükü sigortacıya aittir. 

30. Fesih ve cayma 

a) Olağanüstü durumlarda fesih 
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Sigortacının, konkordato ilan etmesi, ilgili sigorta dalına ilişkin ruhsatının iptâl 

edilmesi veya sözleşme yapma yetkisinin kaldırılması gibi hâllerde; sigorta ettiren, bu 

olguları öğrendiği tarihten itibaren bir ay içinde sigorta sözleşmesini feshedebilir.  

Primlerin tamamını ödememişken sigorta ettiren konkordato ilan etmişse, 

sigortacı, bunu öğrendiği tarihten itibaren, bir aylık bildirim süresine uyarak, sigorta 

sözleşmesini Zorunlu sigortalar ile prim ödemesinden muaf hâle gelmiş can 

sigortalarına ikinci fıkra uygulanmaz. 

b) Sigorta priminin artırılmasında fesih 

Sigortacı, sigorta teminatının kapsamında değişiklik yapmadan, ayarlama şartına 

dayanarak primi yükseltirse, sigorta ettiren, sigortacının bildirimini aldığı tarihten 

itibaren bir ay içinde sözleşmeyi feshedebilir. 

c) Kısmi fesih ve cayma 

Sigortacının sigorta sözleşmesini, bazı hükümlerine ilişkin olarak feshetmesi veya 

ondan cayması haklı sebeplere dayanıyorsa ve sigortacının sözleşmeyi geri kalan 

hükümlerle, aynı şartlarla yapmayacağı durumdan anlaşılıyorsa, sigortacı 

sözleşmenin tamamını feshedebilir veya ondan cayabilir. 

Sigortacı, sözleşmeyi kısmen feshetmiş veya ondan caymışsa, sigorta ettiren 

sözleşmenin tamamını feshedebilir veya ondan cayabilir 

NOT: Sigorta ettiren, aciz hâline düşen veya hakkında yapılan takip semeresiz 

kalan sigortacıdan, taahhüdünün yerine getirileceğine ilişkin teminat isteyebilir. Bu 

istemden itibaren bir hafta içinde teminat verilmemiş ise sigorta ettiren sözleşmeyi 

feshedebilir. Sigortacının iflası hâlinde sigorta sözleşmesi sona erer. 

31.Zamanaşımı 

Sigorta sözleşmesinden doğan bütün istemler, alacağın muaccel olduğu tarihten 

başlayarak iki yıl ve kural olarak sigorta tazminatına ve sigorta bedeline ilişkin 

istemler her hâlde rizikonun gerçekleştiği tarihten itibaren altı yıl geçmekle 

zamanaşımına uğrar. 

 

32.Sigortacının borç ve yükümlülükleri 

Sigortacının borç ve yükümlülükleri 

a) Rizikoyu taşıma yükümlülüğü 
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Aksine sözleşme yoksa, sigortacının sorumluluğu primin veya ilk taksidinin 

ödenmesi ile başlar; kara ve denizde eşya taşıma işlerine ilişkin sigortalarda, 

sigortacı, sözleşmenin yapılmasıyla sorumlu olur.ARKADAŞLARIM DİKKAT!!!!!!!1 

KARA VE DENİZDE YOLCU TAŞIMA SÖZLEŞMELERİNDE SİGORTACININ 

SORUMLULUĞU PRİMİN VEYA İLK TAKSİDİNİN ÖDENMESİ İLE BAŞLAR 

b) Aydınlatma yükümlülüğü 

 Sigortacı ve acentesi, sigorta sözleşmesinin kurulmasından önce, gerekli 

inceleme süresi de tanınmak şartıyla kurulacak sigorta sözleşmesine ilişkin tüm 

bilgileri, sigortalının haklarını, sigortalının özel olarak dikkat etmesi gereken 

hükümleri, gelişmelere  bağlı  bildirim  yükümlülüklerini sigorta  ettirene  yazılı olarak 

bildirir.  Ayrıca, poliçeden bağımsız olarak sözleşme süresince sigorta ilişkisi 

bakımından önemli sayılabilecek olayları ve gelişmeleri sigortalıya yazılı olarak 

açıklar. 

Aydınlatma açıklamasının verilmemesi hâlinde, sigorta ettiren, sözleşmenin 

yapılmasına ondört gün içinde itiraz etmemişse, sözleşme poliçede yazılı şartlarla 

yapılmış olur. Aydınlatma açıklamasının verildiğinin ispatı sigortacıya aittir.  

Hazine Müsteşarlığı, çeşitli ülkelerin ve özellikle Avrupa Birliğinin düzenlemelerini 

dikkate alarak, tüketiciyi aydınlatma açıklamasının şeklini ve içeriğini belirler. 

c) Sigorta poliçesi verme yükümlülüğü 

d) Giderleri ödeme borcu 

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.  

e) Tazminat ödeme borcu 

33. Sigorta ettirenin borç ve yükümlülükleri 

a) Prim ödeme borcu 

b) Beyan yükümlülüğü 

aa) Sözleşmenin yapılmasında  

Sigorta ettiren sözleşmenin yapılması sırasında bildiği veya bilmesi gereken tüm 

önemli hususları sigortacıya bildirmekle yükümlüdür. Sigortacıya bildirilmeyen, eksik 

veya yanlış bildirilen hususlar, sözleşmenin yapılmamasını veya değişik şartlarda 
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yapılmasını gerektirecek nitelikte ise, önemli kabul edilir. Sigortacı tarafından yazılı 

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

Sigortacı sigorta ettirene, cevaplaması için sorular içeren bir liste vermişse, 

sunulan listede yer alan sorular dışında kalan hususlara ilişkin olarak sigorta ettirene 

hiçbir sorumluluk yüklenemez; meğerki, sigorta ettiren önemli bir hususu kötüniyetle 

saklamış olsun. 

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. 

Bildirilmeyen veya yanlış bildirilen bir hususun ya da olgunun gerçek durumu 

sigortacı tarafından biliniyorsa, sigortacı beyan yükümlülüğünün ihlal edilmiş 

olduğunu ileri sürerek sözleşmeden cayamaz. İspat yükü sigorta ettirene aittir. 

Sigortacı için önemli olan bir husus bildirilmemiş veya yanlış bildirilmiş olduğu 

takdirde, sigortacı 15 gün içinde sözleşmeden cayabilir veya prim farkı isteyebilir. 

İstenilen prim farkının on gün içinde kabul edilmemesi hâlinde, sözleşmeden cayılmış 

kabul olunur. Önemli olan bir hususun sigorta ettirenin kusuru sonucu öğrenilememiş 

olması veya sigorta ettiren tarafından önemli sayılmaması durumu değiştirmez. 

Rizikonun gerçekleşmesinden sonra, sigorta ettirenin ihmali ile beyan 

yükümlülüğü ihlal edildiği takdirde, bu ihlal tazminatın veya bedelin miktarına yahut 

rizikonun gerçekleşmesine etki edebilecek nitelikte ise, ihmalin derecesine göre 

tazminattan indirim yapılır. Sigorta ettirenin kusuru kast derecesinde ise beyan 

yükümlülüğünün ihlali ile gerçekleşen riziko arasında bağlantı varsa, sigortacının 

tazminat veya bedel ödeme borcu ortadan kalkar; bağlantı yoksa, sigortacı ödenen 

primle ödenmesi gereken prim arasındaki oranı dikkate alarak sigorta tazminatını 

veya bedelini öder. 

Caymanın, sigorta ettirene bir beyanla yöneltilmesi şarttır. 

Cayma, onbeş gün içinde sigorta ettirene bildirilir. Bu süre sigortacının bildirim 

yükümlülüğünün ihlal edilmiş olduğunu öğrendiği tarihten itibaren başlar. 

Cayma hakkı aşağıdaki hâllerde kullanılamaz: 

- Cayma hakkının kullanılmasından açıkça veya zımnen vazgeçilmişse. 

- Caymaya yol açan ihlale sigortacı sebebiyet vermişse. 

- Sigortacı, sorularından bazıları cevapsız bırakıldığı hâlde sözleşmeyi yapmışsa. 
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bb) Teklifin yapılması ile kabulü arasındaki değişiklikleri beyan yükümlülüğü  

Teklifin yapılması ile kabulü arasındaki değişiklikler hakkında sözleşmenin 

yapılması sırasındaki beyan yükümlülüğüne ilişkin madde hükümleri kıyas yoluyla 

uygulanır. 

cc) Sözleşme süresi içinde 

 Sigorta ettiren, sözleşmenin yapılmasından sonra, sigortacının izni olmadan 

rizikoyu veya mevcut durumu ağırlaştırarak tazminat tutarının artmasını etkileyici 

davranış ve işlemlerde bulunamaz. 

Sigorta ettiren veya onun izniyle başkası, rizikonun gerçekleşme ihtimalini artırıcı 

veya mevcut durumu ağırlaştırıcı işlemlerde bulunursa yahut sözleşme yapılırken 

açıkça riziko  ağırlaşması  olarak  kabul 

edilmiş  bulunan  hususlardan  biri  gerçekleşirse  derhâl;  bu işlemler bilgisi dışında 

yapılmışsa, bu hususu öğrendiği tarihten itibaren en geç on gün içinde durumu 

sigortacıya bildirir. 

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  i

çinde sözleşmeyi feshedebilir veya prim farkı isteyebilir. Farkın on gün içinde kabul 

edilmemesi hâlinde sözleşme feshedilmiş sayılır.  

. Rizikonun gerçekleşmesinden sonra sigorta ettirenin ihmali belirlendiği ve 

değişikliklere ilişkin beyan yükümlülüğünün ihlal edildiği saptandığı takdirde, söz 

konusu ihlal tazminat miktarına veya bedele ya da rizikonun gerçekleşmesine etki 

edebilecek nitelikte ise, ihmalin derecesine göre, tazminattan veya bedelden indirim 

yapılır. Sigorta ettirenin kastı hâlinde ise meydana gelen değişiklik ile gerçekleşen 

riziko arasında bağlantı varsa, sigortacı sözleşmeyi feshedebilir; bu durumda sigorta 

tazminatı veya bedeli ödenmez. Bağlantı yoksa, sigortacı ödenen primle ödenmesi 

gereken prim arasındaki oranı dikkate alarak sigorta tazminatını veya bedelini öder. 

dd) Riziko gerçekleştiğinde 

Sigorta ettiren, rizikonun gerçekleştiğini öğrenince durumu gecikmeksizin 

sigortacıya bildirir.  
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Rizikonun gerçekleştiğine ilişkin bildirimin yapılmaması veya geç yapılması, 

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

tazminattan veya bedelden indirim yoluna gidilir. 

c) Bilgi verme ve araştırma yapılmasına izin verme yükümlülüğü 

Sigorta ettiren, rizikonun gerçekleşmesinden sonra, sözleşme uyarınca veya 

sigortacının istemi üzerine, rizikonun veya tazminatın kapsamının belirlenmesinde 

gerekli ve sigorta ettirenden beklenebilecek olan her türlü bilgi ile belgeyi sigortacıya 

makul bir süre içinde sağlamak zorundadır. Ayrıca, sigorta ettiren, aldığı bilgi ve 

belgenin niteliğine göre, rizikonun gerçekleştiği veya diğer ilgili yerlerde sigortacının 

inceleme yapmasına izin vermekle ve kendisinden beklenen uygun önlemleri almakla 

yükümlüdür. 

d) Zararı önleme, azaltma ve sigortacının rücu haklarını koruma 

yükümlülüğü 

Sigorta ettiren, rizikonun gerçekleştiği veya gerçekleşme ihtimalinin yüksek olduğu 

durumlarda, zararın önlenmesi, azaltılması, artmasına engel olunması veya 

sigortacının üçüncü kişilere olan rücu haklarının korunabilmesi için, imkânlar 

ölçüsünde önlemler almakla yükümlüdür.  

e) Sözleşmede öngörülen yükümlülüklerin ihlali 

Sigortacıya karşı yerine getirilmesi gereken ve sözleşmeden doğan bir 

yükümlülüğün ihlali hâlinde, bu Kanunda ve diğer kanunlarda yer alan özel 

düzenlemeler hariç olmak üzere, sigortacının sözleşmeyi kısmen veya tamamen 

feshederek ifadan kurtulabileceğine ilişkin hükümler, ihlalde kusur bulunmaması 

hâlinde sonuç doğurmaz. 

34. Başkası lehine sigorta 

Sigorta ettiren, üçüncü bir kişinin menfaatini, onun adını belirterek veya 

belirtmeyerek, sigorta ettirebilir. Sigorta sözleşmesinden doğan haklar sigortalıya 

aittir. Sigortalı, aksine sözleşme yoksa, sigorta tazminatının ödenmesini sigortacıdan 

isteyebilir ve onu dava edebilir. 

Üçüncü kişinin adının belirtildiği durumlarda, tereddüt hâlinde, sigorta ettirenin, 

üçüncü kişinin temsilcisi olarak değil, kendi adına fakat üçüncü kişi lehine hareket 

ettiği kabul edilir. Sözleşmede, sigortanın kimin menfaati için yaptırıldığı açık da 

bırakılabilir. “Kimin olacaksa onun lehine” sigorta olur. 
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35. Müşterek menfaatlerin sigortası 

Bir malın veya o mala ilişkin bir hakkın yalnız bir kısmında menfaat sahibi olan 

kişi, kendisine ait kısımdan fazlasını da sigorta ettirmişse, sigortanın bu fazlaya ilişkin 

kısmı, sigorta ettirenle aynı menfaati olanlar lehine yapılmış sayılır. 

36. Menfaat üzerinde sınırlamalar 

a) Sınırlı ayni hak 

Sınırlı ayni hak ile takyit edilmiş bir mal üzerindeki, malike ait menfaat 

sigortalandığı takdirde, kanunda aksi öngörülmemişse, sınırlı ayni hak sahibinin hakkı 

sigorta tazminatı üzerinde de devam eder. Sigortacıya, mal üzerinde sınırlı ayni hak 

bulunduğu bildirildiği takdirde, ayni hak sahiplerinin izni bulunmadıkça, sigortacı 

sigorta tazminatını sigortalıya ödeyemez. Ayni hakkın sicille alenileştiği veya 

sigortacının bunu bildiği durumlarda bildirime gerek yoktur. Sigortalı menfaate konu 

malın tamiri veya eski hâline getirilmesi amacıyla ve teminat gösterilmesi şartıyla, 

tazminat sigortalıya ödenebilir. Sigorta ettiren veya sigortacı tarafından sözleşme 

feshedildiğinde veya sözleşmeden cayıldığında; sigortacı, fesih veya cayma bildirimi 

kendisi tarafından yapılmışsa, söz konusu bildirim tarihinden, diğer hâllerde 

sözleşmenin sona ermesinden itibaren, onbeş gün içinde, durumu sınırlı ayni hak 

sahiplerine bildirir. Sigorta sözleşmesi, ayni hak sahipleri yönünden sözleşmenin 

sona ermesinden itibaren onbeş gün süre ile geçerli olur. Durumu öğrenen ayni hak 

sahibi, bu onbeş gün içinde sözleşmeye devam edeceğini sigortacıya bildirmediği 

takdirde, sigorta sözleşmesi, ayni hak sahibi için de geçersiz hâle gelir. Ayni hak 

sahibi sözleşmeye devam etmek isterse, sigortacı haklı bir neden olmadığı sürece bu 

istemi reddedemez.  

b) Haciz  

Sigortalı mal haczedilirse, sigortacı, zamanında bilgilendirilmek şartıyla, sigorta 

tazminatını icra müdürlüğüne ödeyerek borcundan kurtulur. Bir malın haczinde, icra 

memuru, borçludan söz konusu malların sigortalı olup olmadığını, sigortalı ise, hangi 

sigortacı tarafından sigorta edildiğini sorar; haczedilen malın sigortalı olduğunu 

öğrendikten sonra, sigorta tazminatının diğer bir bildirime kadar ancak icra 

müdürlüğüne ödenilmesiyle borçtan kurtulacağını sigortacıya ihtar eder. 

37. Sigorta edilen menfaatin sahibinin değişmesi  

Sigorta edilen menfaatin sahibinin değişmesi hâlinde, aksine sözleşme yoksa, 

sigorta ilişkisi sona erer. 
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38.Hayat sigortası 

Hayat sigortası ile sigortacı, belli bir prim karşılığında, sigorta ettirene veya onun 

belirlediği kişiye, sigortalının ölümü veya hayatta kalması hâlinde, sigorta bedelini 

ödemeyi üstlenir.Hayatı sigorta edilen kimse, ilk primin ödenmesinden önce ölmüşse 

sigorta sözleşmesi geçersizdir. 

39.TONTİN (BU KANUNDAKİ ÖNEMLİ BİR DEĞİŞİKLİKTİR) 

Birden çok kişi tarafından verilen katkı payları ile oluşturulan varlıkların, belirli bir 

tarihte hayatta kalanlar ve ölenin önceden belirlemiş olması hâlinde, lehtarlar 

arasında paylaştırılması ilkesi uyarınca tontinler kurulabilir. 

40. Hayatı sigorta edilecek kişi 

Sigorta ettiren, kendisinin veya başkasının hayatını, ölüm veya hayatta kalma 

ihtimallerine karşı sigorta ettirebilir.Başkasının hayatı üzerine sigorta yapılabilmesi 

için, o kişinin hayatının devamında lehtarın menfaatinin bulunması şarttır. Ayrıca, 

ölüm ihtimaline karşı yapılan sigortalarda, sigorta bedelinin mutat cenaze giderlerini 

aşması hâlinde sigortalının veya varsa kanuni temsilcisinin yazılı izni gerekir. 

Sigortalı onbeş yaşından büyükse kanuni temsilcinin dışında ayrıca onun da izni 

alınır. İzin olmadan yapılan sözleşme, icazet verilmediği takdirde geçersizdir. 

Bir kimsenin hayatı bir veya birkaç sigortacı tarafından çeşitli bedeller üzerine 

sigorta ettirilebilir.  

Hayat sigortası sözleşmesi 

gereği,  sigorta  şirketinden   kararlaştırılan   sigorta  bedelini tahsil  eden 

sigorta  ettiren  ve mirasçıları ile rizikoya muhatap olan kişilerin mirasçılarının, 

rizikonun gerçekleşmesine neden olan üçüncü kişiye karşı sahip olduğu tazminat 

alacağını sigorta şirketine temlik etmeleri geçersizdir. 

Sigorta ettiren ile sigortacı arasında, sigorta edilecek kişinin doktor 

incelemesinden geçmesi kararlaştırılmış olsa bile, sigortacı sigortalanacak kişiyi bu 

incelemeyi yaptırmaya zorlayamaz. 

41. Lehtar 

Lehtar 

Sigorta ettiren, atadığı lehtarı sigortacıya bildirir. Lehtarın sigortacıya bildirilmemiş 

olması hâlinde, sigortacı iyiniyetle yaptığı ödeme ile borcundan kurtulur. Sigorta 

ettiren, değiştirme hakkından vazgeçtiğini sigorta poliçesine yazdırmakla beraber 
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sigorta poliçesini lehtara teslim etmişse, o kişiyi değiştiremez. Tereddüt hâlinde, 

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

lehtarı değiştirme hakkından açıkça vazgeçtiği ve sigorta poliçesinin lehtara verildiği 

hâllerde bile, mirasçılıktan çıkarma veya hibeden rücu hâlleri gerçekleşmiş yahut 

ilgililer arasında o kişinin lehtar olarak atanmasına ilişkin sebep ortadan kalkmış ise 

lehtar değiştirilebilir. Lehtar atanması ve lehtar değişiklikleri sigortacının iznine bağlı 

değildir. Lehtarın değiştirilemeyeceği durumlarda, sigorta ettiren tarafından ayrılma 

ve ödünç alma hakları kullanıldığı takdirde, ödenecek tutar üzerinde lehtar hak sahibi 

olduğu gibi, rizikonun gerçekleşmesinden önce sigortacının iflası sonucu ödenecek 

miktar üzerinde de, aksi kararlaştırılmadıkça, lehtar hak sahibidir.  Sigortacıdan edimi 

istem ve tahsil yetkisi, aksi kararlaştırılmadıkça, lehtara aittir. 

Ölüm rizikosuna karşı yapılmış sigortalarda, birden fazla kişi payları 

belirtilmeksizin lehtar olarak atanmışsa, sigorta bedeli üzerinde hepsi eşit oranda hak 

sahibidir. Hak sahiplerinden biri tarafından alınmayan pay, diğerlerinin payına eklenir. 

Mirasın reddi veya mirastan vazgeçme lehtarın hakkı üzerinde etkili olmaz.  

Ölüm rizikosuna karşı yapılan sigortalarda lehtar belirtilmemişse, sözleşmenin 

sigorta ettirenin mirasçıları lehine, yaşama ihtimaline karşı yapılmış sigortalarda ise 

sigortalı lehine yapıldığı kabul olunur.  

Lehtarın, sigortacıya karşı, istem hakkını kazanamaması hâlinde, bu hak sigorta 

ettirene, onun da ölmüş olması hâlinde, mirasçılarına geçer. 

42. Grup Sigortaları 

En az on kişiden oluşan, sigorta ettiren tarafından, belirli kıstaslara göre kimlerden 

oluştuğunun belirlenebilmesi imkânı bulunan bir gruba dâhil kişiler lehine, tek bir 

sözleşme ile sigorta yapılabilir. Sözleşmenin devamı sırasında gruba dâhil herkes 

sigortadan, grup sigortası sözleşmesi sonuna kadar yararlanır. Sözleşmenin 

yapılmasından sonra grubun on kişinin altına düşmesi sözleşmenin geçerliliğini 

etkilemez. Grup sigortalarında lehtarı atama hakkı, aksi kararlaştırılmamışsa, grupta 

yer alan kişiye aittir. 

43. Hayat Sigortasında Beyanlar  

a. Yanlış yaş beyanı 

Sigortalının sözleşmenin yapılması sırasında yaşının yanlış bildirilmesi sonucu 

prim düşük belirlenmişse, sigorta bedeli, gerçek yaşa göre alınması gereken primin, 

belirlenen prime olan oranına göre ödenir. Sigortacı, yanlış yaş bildirimi sebebiyle 
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sadece gerçek yaşın, sözleşmenin yapıldığı sırada teknik esaslara göre belirlenen 

sınırlar dışında kalması hâlinde, sözleşmeden cayabilir.  

b. Sözleşmenin yapılması sırasındaki beyan yükümlülüğünün ihlali 

Sigortacı, yenilemeler de dâhil olmak üzere, sözleşmenin yapılmasından itibaren 

beş yıl geçmişse, sigorta ettirenin sözleşmenin yapılması sırasında beyan 

yükümlülüğünü ihlal etmiş olması nedeniyle sözleşmeden cayamaz, sadece prim 

farkı isteyebilir; meğerki, beyan yükümlülüğü kasıtlı bir şekilde ihlal edilmiş olsun.  

c. Sözleşmenin devamı sırasındaki beyan yükümlülüğünün ihlali 

Sigortacı, rizikonun artmasından itibaren, yenilemeler de dâhil olmak üzere beş yıl 

geçmişse, sigorta ettirenin beyan yükümlülüğünün ihlal edilmiş olması nedeniyle 

sözleşmeyi feshedemez; sadece prim farkı isteyebilir; meğerki, beyan yükümlülüğü 

kasıtlı bir şekilde ihlal edilmiş olsun. Sigorta ettiren prim farkını ödemeyi kabul 

etmezse, riziko gerçekleştiğinde sigortacı ödenen primle ödenmesi gereken prim 

arasındaki oranı dikkate alarak, sigorta bedelini öder. Ancak, beyan yükümlülüğünün 

ihlali nedeniyle riziko artışı, teknik esaslara göre tespit edilen sınırlar dışında kalmış 

ise, sigortacı sözleşmeyi feshedebilir. 

44. Hayat Sigortalarında Ödünç Verme 

En az bir yıldan beri yürürlükte bulunan ve bir yıllık primi ödenmiş olan sigorta 

sözleşmelerinde, sigorta ettirenin istemesi hâlinde sigortacı, istem anındaki, genel 

kabul görmüş aktüerya kurallarına uygun bir biçimde hesaplanan değer üzerinden 

sigortalıya ödünç para vermek zorundadır. 

45. Hayat Sigortalarında Prim ödenmesinden muaf sigorta 

En az bir yıldan beri yürürlükte bulunan ve bir yıllık primi ödenmiş olan sigorta 

sözleşmelerinde, sigorta ettiren daha sonra prim ödeme borcunu yerine getirmezse, 

sigortacı bu sebeple sözleşmeyi feshedemez ve prim isteyemez. Bu hâlde sigorta, 

prim ödenmesinden muaf sigortaya dönüşür. Prim ödenmesinden muaf sigortada, 

sigorta bedeli ödenen primle sözleşme uyarınca ödenmesi gereken prim arasındaki 

orana göre ödenir. 

46. Hayat Sigortasından Ayrılma 

Sigorta ettiren, en az bir yıldan beri yürürlükte bulunan ve bir yıllık 

primi  ödenmiş  olan  sigorta  sözleşmelerinde,  istediği   zaman   sözleşmeyi  sona  e

rdirerek sigortadan ayrılabilir 
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47.Hayat Sigortalarında Sözleşmeden cayma 

Sigorta ettiren, sigortacının kendisine cayma hakkını kullanabileceğini 

bildirmesinden itibaren onbeş gün içinde sözleşmeden cayabilir. Bilgilendirmenin 

yapıldığı sigortacı tarafından ispatlanır. Bilgilendirme yapılmamışsa cayma hakkı ilk 

primin ödenmesinden bir ay sonra sona erer. 

48. Lehtarın sigorta ettirenin yerine geçmesi hakkı 

Sigorta ettiren lehine sigorta sözleşmesinden doğan alacaklar ihtiyaten veya kesin 

olarak haczedilirse ya da sigorta ettiren hakkında iflasın açılmasına karar verilirse, 

adı belirtilerek gösterilmiş olan lehtar, sigorta sözleşmesine sigorta ettirenin onayı ile 

onun yerine taraf olabilir. Lehtar, sözleşmeye taraf olursa, sözleşmenin sigortacı 

tarafından feshi hâlinde, haczi uygulatan alacaklının veya iflas masasının 

alacaklarını, sigorta ettirenin sigortacıdan isteyebileceği miktara kadar karşılamakla 

yükümlüdür. Sözleşmede lehtar hiç veya adı belirtilerek gösterilmemişse, bu hak, 

sigorta ettirenin eşine ve çocuklarına geçer. Lehtarın veya eş ve çocuklarının, sigorta 

ettirenin yerine sözleşmeye taraf olabilmeleri için, sigortacıya bildirimde bulunmaları 

şarttır. Lehtarın veya eş ve çocuklarının haczi öğrendikleri veya iflasın açıldığı 

tarihten başlayarak, bir ay içinde bildirim yapmamaları hâlinde, bu hak düşer. 

49.Hayat Sigortalarında Sigortacının İflası 

 Sigortacının iflasının açıldığı tarihte, bir yıldan uzun süreli sigortalarda, riziko 

gerçekleşmemiş veya gerçekleşmiş fakat bedel ödenmemişse, ilk hâlde iflasın 

açıldığı, ikincisinde ise rizikonun gerçekleştiği andaki matematik karşılıklar hak 

sahiplerine ödenir 

50- Sigorta ettiren veya lehtarın sigortalıyı öldürmesi 

Sigorta ettiren, sigorta bedelini ödeme borcunun doğmasını sağlamak 

amacıyla sigortalıyı öldürür veya öldürülmesinde suç ortaklığı ederse, sigortacı bedel 

ödeme borcundan kurtulur. Lehtar, sigortalıyı öldürmüş veya onun öldürülmesinde 

herhangi bir şekilde suç ortaklığı etmişse, sigorta bedelinden mahrum kalır ve bu 

bedel ölenin mirasçılarına ödenir. Söz konusu hükmün uygulanabilmesi için bir takım 

şartların varlığı gerekmektedir. Buna göre:  

- Sigortalı, lehdarın fiili ile veya onun suç ortağı olduğu bir olayın sonucunda 

ölmüş olmalıdır. Ancak belirtmek gerekir ki, lehdar sigortalıyı kasten 

öldürmemişse, bu halde sigorta bedelinden yararlanabilir.  
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- Lehdarın sigortalıyı öldürmesi halinde, kendisinin lehdar olup olmadığını 

bilmesinin önemi yoktur.  

- Sigortalının ölümü, meşru müdafaa veya ıztırar hali sonucunda 

olmamalıdır.  

Bu 3 şartın varlığı şartın varlığı halinde lehdar sigorta bedelini talep hakkını 

kaybeder. 

 

51. İntihar 

Sigortalı, yenilemeler de dâhil olmak üzere, en az üç yıldan beri devam eden ve 

ölüm ihtimaline karşı yapılan bir sözleşmede, bu süre geçtikten sonra intihar ederse 

veya intihara teşebbüs sonucu ölürse, sigortacı sigorta bedelini ödemekle 

yükümlüdür. 

Sigortalının intiharı veya intihara teşebbüsü sonucu ölümü, akli melekelerindeki bir 

rahatsızlık sebebiyle üç yıldan önce gerçekleşmiş ise sigortacı sigorta bedelini 

ödemek zorundadır. 

52. Kaza sigortası 

Kaza sigortası, belli bir prim karşılığında, sigortalının uğrayacağı kaza sonucu 

ölüm, geçici veya sürekli sakatlık ya da işgöremezlik hâlleri için sigorta teminatı 

sağlar.  Ölüm, ani olarak veya kaza  tarihinden itibaren  en çok bir 

yıl  içinde  gerçekleşmiş ise sigorta bedeli sigorta ettirene yahut onun tarafından 

belirlenmiş kişiye; geçici ve sürekli sakatlık veya işgöremezlik hâllerinde ise 

sigortalıya ödenir. 

Sigortacı, aksi kararlaştırılmamışsa, poliçede yazılı bedelden başka, sigortalının 

yaptığı tedavi giderlerini de ödemekle yükümlüdür. 

Kazaya karşı sigorta, sigorta ettirenin veya başkasının uğrayabileceği kazalara 

karşı yapılabilir. 

53.Hastalık ve sağlık sigortası 

Hastalık ve sağlık sigortaları, sigortalı lehine yapılabilir; hastalık sigortalarında 

lehtar da belirlenebilir. 

Sigortacı, hastalık sigortası ile sözleşmede öngörülen hastalıklardan birinin veya 

birkaçının, sözleşme süresi içinde gerçekleşmesi veya ortaya çıkması hâli için sigorta 

teminatı sağlar. Sözleşmede birden çok hastalık sigorta teminatına bağlanmışsa, 
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hastalıklardan birinin gerçekleşmesi veya ortaya çıkması hâlinde bedel ödenir ve 

sözleşme sona erer. Teminatın, aksi kararlaştırılmamışsa, hastalıklardan sadece 

birinin gerçekleşmesi hâli için verildiği kabul edilir. 

Sağlık sigortası ile sigortacı; 

a) Hastalık sonucu gerekli hâle gelen ilaç dâhil, her türlü tıbbi bakım, gebelik ve 

doğum, hastalıkların erken tanısına yönelik, ayaktaki incelemeler de içinde olmak 

üzere, sözleşmede kararlaştırılan giderleri, 

b) Tedavinin tıbben yatarak yapılmasının gerekli olduğu durumlarda günlük 

hastane giderleri, 

c) Sigortalının, hastalık sonucu çalışamaması nedeniyle elde edemediği kazançlar 

için kararlaştırılan günlük iş görememe parası, 

d) Sigortalı, bakıma ihtiyaç duyar duruma geldiği takdirde, bakım nedeniyle doğan 

giderler veya kararlaştırılan gündelik bakım parası, 

için teminat verir. 

Lehtarı belirleyerek başkasının hastalığı üzerine sigorta yapılabilmesi için, o kimse 

ile lehtar arasında bir menfaat ilişkisinin bulunması şarttır. Ayrıca sigortalının yazılı 

izni gerekir. Sigortalının kanuni temsilcisinin bulunduğu durumlarda, yazılı izin kanuni 

temsilci tarafından verilir. Sigortalı onbeş yaşını doldurmuşsa, ayrıca onun da izni 

alınır; aksi takdirde yapılan sözleşme geçersizdir. 

Doğum sırasında, ana babadan biri için yaptırılmış bir hastalık veya sağlık 

sigortasının bulunması hâlinde, aksi kararlaştırılmamışsa, doğumun 

tamamlanmasından itibaren bebek, ek prim olmaksızın sigortanın kapsamına girer. 

Ancak, bunun için doğumun en geç iki ay içinde sigortacıya bildirilmesi gerekir. 

Sigortacı, ifa yükümlülüğünü incelerken, ilgili kişinin veya onun kanuni 

temsilcisinin istemesi hâlinde, bunlar tarafından belirlenen doktora, teminat 

kapsamındaki hastalığın gerçekleşip gerçekleşmediği ve tıbbi tedavi uygulanmasının 

gerekliliği konusunda aldığı rapor hakkında bilgi ve rapor üzerinde inceleme imkânı 

vermek zorundadır. 

54. HAYAT SİGORTALARINDA ÇEŞİTLİ RİZİKOLAR 

Hayat sigortasıyla güvence altına alınan rizikolar, ölüme karşı sigorta, yaşama 

ihtimaline karşı sigorta ve karmaşık sigorta olmak üzere üç şekilde karşımıza 

çıkmaktadır (  
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a.Ölüme Karşı Sigorta 

Bu sigorta türünde sigortacı, belirli bir prim karşılığında, sigortalının ölümü 

halinde, mirasçılarına veya lehdara sigorta meblâğını ödemeyi taahhüt eder. Ölüme 

karşı sigorta 3 türdür; 

aa. Herhangi Bir Tarihte Meydana Gelecek Ölüme Karşı Sigorta 

 Burada sigortacı, sigortalının hangi tarihte olursa olsun ölümü halinde, belirli bir 

meblâğı ödemesini taahhüt eder. Bu sigorta türünde prim ve sigorta meblâğı tekdir. 

Ancak primler, bir defada veya taksitle ödenebilir.   

ab.Belirli Bir Süre İçinde Meydana Gelecek Ölüme Karşı Sigorta 

Bu sigorta türünde ise Sigortacı, sigortalının belli bir süre içinde ölmesi 

halinde, sigorta meblâğını ödemeyi taahhüt eder. Eğer sigortalı, sigorta 

sözleşmesinde kararlaştırılan süre içinde ölmezse, sigortacı bu halde borcundan 

kurtulur ve tahsil edilen primler ölüm rizikosu karşılığını oluşturduğundan sigorta 

ettirene geri verilmez. Burada sigorta ettiren bütün primi bir defada öder.  

ac.Sigortalının Ölümünde Lehdar Hayatta Olmak Kaydıyla Yapılan 

Sigorta 

Sigortacı bu sigorta türünde, sigortalının öldüğü tarihte lehdarın hayatta olması 

halinde ancak, sigorta meblağını lehdara ödeyecektir. Primler bir defada veya belirli 

tarihlerde ödenir.  Lehdarın sigortalıdan önce ölmesi halinde, sigortacı her türlü 

mükellefiyetinden kurtulur.  

b.Yaşama İhtimaline Karşı Sigorta 

Yaşama ihtimaline karşı sigortada sigortacı, sigortalının belli bir tarihte hayatta 

olması halinde, sigorta meblâğını ödeme taahhüdünde bulunur. Sigortalının 

belirlenen tarihten önce ölmesi halinde ise, sigortacı her türlü mükellefiyetinden 

kurtulur.Ölüme karşı sigortada, genel olarak sigortacı sigorta meblağını bir defada 

öder. Hâlbuki yaşama ihtimaline karşı sigortada, sigorta meblâğı ya bir defada ya da 

belirli tarihlerde ölünceye kadar ödenecektir. Bu yönden yaşama ihtimaline karşı 

sigorta kendi içinde iki kısma ayrılır. 

 

ba.Meblâğ Sigortası 

Sigortacı burada, sigortalının belli bir tarihte hayatta olması halinde, belirli bir 

meblâğı toptan ödemeyi taahhüt eder. Buna karşılık olarak ise sigorta ettiren primi ya 

toptan ya da belirli devrelerde öder. Sigortalı, sigorta poliçesinde gösterilen tarihten 

önce öldüğü takdirde, sigortacı her türlü mükellefiyetinden kurtulur. 
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 İrat Sigortası 

Sigortacı belirli bir meblâğ yerine, sigortalının belli bir tarihte hayatta olması 

halinde ona irat bağlar. İrat sigortası iki türlü yapılmaktadır. Sigortalı primi toptan öder 

ve bunun karşılığında sigortacı derhal, sigortayla ölünceye kadar irat bağlar. İrat 

sigortasının diğer bir türüne göre ise, sigortalı primi taksitle veya toptan öder, 

sigortacı ise belirli bir tarihten itibaren irat bağlar. Sigortalının bu belirlenen tarihten 

önce ölmesi halinde ise, sigortacı yükümlülükten kurtulur.  

bb.Karmaşık Sigorta   

Ölüme karşı sigorta ile yaşama ihtimaline karşı sigortalardan doğan bir takım 

sakıncaları gidermek için, karmaşık sigorta yoluna gidilmiştir. Hayat sigortalarından 

en çok uygulama alanı bulan, karmaşık sigortadır. Karmaşık sigortada sigortacı, 

sigortalı belirli bir tarihten önce ölürse veya bu tarihten sonra hayatta kalırsa, sigorta 

meblâğını ödemeyi taahhüt eder. Bir başka deyişle, her durumda da sigortacı, sigorta 

meblâğını ödemeyi taahhüt etmektedir. Sigortalı belirli bir tarihten önce öldüğü 

takdirde sigortacı, sigorta meblâğını sigorta ettirenin mirasçılarına veya lehdara; 

sigortalı belirli bir tarihten sonra hayatta ise, bu takdirde sigorta meblâğı sigorta 

ettirene veya lehdara ödenir.  

55. Hayat Sigortalarında Kanunî Halefiyet İlkesi  

Sigorta ettiren, riskin gerçekleşmesinden sonra, sigorta meblâğını sigortacıdan ister. 

Bunun yanı sıra eğer risk üçüncü bir kişinin kusurlu bir fiili sonucunda meydana 

gelmişse, sigorta ettirenin kusurlu olan bu kimseye karşı da dava hakkı vardır. Bir 

başka deyişle, üçüncü şahsın kusuru sonucunda gerçekleşen rizikolar sonucunda, 

sigorta ettirenin sigortacıdan sigorta meblâğını alması, sigorta ettirenin üçüncü şahsa 

müracaat hakkını ortadan kaldırmaz. Üçüncü şahıs bu durumda sigorta meblâğı 

dikkate alınmaksızın tüm zarar ve ziyanı karşılamakla mükelleftir.Dolayısıyla 

sigortacı, sigorta meblâğını ödedikten sonra sigorta ettiren yerine geçerek kusurlu 

olan kimseye karşı dava açamaz. Taraflar sigorta sözleşmesine hüküm koyarak bu 

durumun aksini kararlaştıramazlar. Sonuç olarak hayat sigortalarında halefiyet ilkesi 

geçerli değildir. 

 

DENİZ TİCARETİ 
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1. Gemi: Tahsis edildiği amaç, suda hareket etmesini gerektiren, yüzme özelliği 

bulunan ve pek küçük olmayan her araç, kendiliğinden hareket etmesi imkânı 

bulunmasa da, bu Kanun bakımından “gemi” sayılır. 

 

2. Ticaret Gemisi: Suda ekonomik menfaat sağlama amacına tahsis edilen veya 

fiilen böyle bir amaç için kullanılan her gemi, kimin tarafından ve kimin adına veya 

hesabına kullanılırsa kullanılsın “ticaret gemisi” sayılır. 

 

3. Denize Elverişli Gemi: Gövde, genel donatım, makine, kazan gibi esas kısımları 

bakımından, yolculuğun yapılacağı sudan ileri gelen (tamamıyla anormal tehlikeler 

hariç) tehlikelere karşı koyabilecek bir gemi “denize elverişli” sayılır. 

 

4. Yola Elverişli Gemi: Denize elverişli olan gemi, teşkilatı, yükleme durumu, yakıtı, 

kumanyası, gemi adamlarının yeterliği ve sayısı bakımından, (tamamıyla anormal 

tehlikeler hariç) yapacağı yolculuğun tehlikelerine karşı koyabilmek için gerekli 

niteliklere sahip bulunduğu takdirde “yola elverişli” sayılır. 

 

5. Yüke Elverişli Gemi: Soğutma tesisatı da dâhil olmak üzere, eşya taşımada 

kullanılan kısımları eşyanın kabulüne, taşınmasına ve muhafazasına elverişli olan bir 

gemi “yüke elverişli” sayılır. 

 

6. Tamir Kabul Etmez Gemi: Tamiri hiç veya bulunduğu yerde mümkün değilse ve 

tamir edilebileceği bir limana götürülemezse, “tamir kabul etmez gemi” sayılır.  

 

7.  Tamire Değmez Gemi:  Tamir giderleri geminin, eski ve yeni farkı 

gözetilmeksizin, önceki değerinin dörtte üçünü aşacaksa, “tamire değmez gemi” 

sayılır.  

 

8. Gemilerin Hukuki Niteliği: Sicile kayıtlı olup olmadıklarına bakılmaksızın bütün 

gemiler bu Kanunun ve diğer kanunların uygulanmasında taşınır eşyadandır. Bu 

Kanunda, İcra ve İflas Kanununun taşınmazlara ilişkin hükümlerine tabi olacağı 

açıkça bildirilen gemiler hakkında 936 ncı madde hükmü uygulanmaz. 
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9. Geminin ilk Türk maliki, gemiye dilediği adı vermekte serbesttir. Şu kadar ki, 

seçilen ad karıştırılmaya yol açmayacak şekilde başka gemilerin adlarından farklı 

olmalıdır. 

 

10.- Türk Bayrağını çekme hakkı ve yükümlülüğü 

Her Türk gemisi Türk Bayrağı çeker. 

Yalnız Türk vatandaşının malik olduğu gemi, Türk gemisidir.  

Birden fazla kişiye ait olan gemiler; 

Paylı mülkiyet hâlinde, payların çoğunluğunun, 

Elbirliğiyle mülkiyet hâlinde, maliklerinin çoğunluğunun, 

Türk vatandaşı olması şartıyla Türk gemisi sayılırlar. 

Türk kanunları uyarınca kurulup da; 

Tüzel kişiliğe sahip olan kuruluş, kurum, dernek ve vakıflara ait olan gemiler, 

yönetim organını oluşturan kişilerin çoğunluğunun Türk vatandaşı olması, 

Türk ticaret şirketlerine ait olan gemiler, şirketi yönetmeye yetkili olanların 

çoğunluğunun Türk vatandaşı olmaları ve şirket sözleşmesine göre oy çoğunluğunun 

Türk ortaklarda bulunması, anonim ve sermayesi paylara bölünmüş komandit 

şirketlerde ayrıca payların çoğunluğunun nama yazılı ve bir yabancıya devrinin şirket 

yönetim kurulunun iznine bağlı bulunması, şartıyla Türk gemisi sayılırlar. 

Türk ticaret siciline tescil edilen donatma iştiraklerinin mülkiyetindeki gemiler, 

paylarının yarısından fazlası Türk vatandaşlarına ait ve iştiraki yönetmeye yetkili 

paydaş donatanların çoğunluğunun Türk vatandaşı olması şartıyla Türk gemisi 

sayılırlar. Bir Türk gemisi, kendilerine ait olduğu takdirde Türk Bayrağı çekme hakkını 

kaybedeceği kişilere, en az bir yıl süreyle kendi adlarına işletilmek üzere bırakılmış 

olursa, malikin istemi üzerine Denizcilik Müsteşarlığı, bırakma süresince, o ülke 

kanunları buna imkân sağlıyorsa geminin yabancı bayrak çekmesine  izin verebilir. 

Bu izin sona ermedikçe veya kanuni sebeplerle geri alınmadıkça gemi Türk Bayrağı 

çekemez. Türk gemisi olmayan bir gemi, ona Türk Bayrağı çekebilecek kişilere en az 

bir yıl süreyle kendi adlarına işletilmek üzere bırakılmışsa, malikin rızası alınmış 

olmak, Türk mevzuatının kaptan ve gemi zabitleri hakkındaki hükümlerine uyulmak 

ve yabancı kanunda da bunu engelleyen bir hüküm bulunmamak şartıyla, Denizcilik 

Müsteşarlığı geminin Türk Bayrağı çekmesine izin verebilir. Şu kadar ki, izin alan kişi, 

her iki yılda bir, izin için gerekli şartların varlığını sürdürdüğünü ispatlamakla 

yükümlüdür. 
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11. Gemi Tasdiknamesi:  Geminin Türk Bayrağını çekme hakkı, gemi tasdiknamesi 

ile ispat olunur. Gemi tasdiknamesi alınmadıkça, Türk Bayrağını çekme hakkı 

kullanılamaz. Gemi tasdiknamesi veya bunun sicil müdürlüğünce onaylanmış bir özeti 

veya bayrak şahadetnamesi yolculuk sırasında devamlı olarak gemide bulundurulur. 

  

12. Bayrak şahadetnamesi: Türkiye dışında bulunan bir gemi Türk Bayrağını çekme 

hakkını elde ederse, geminin bulunduğu yerdeki Türk konsolosu tarafından Türk 

Bayrağını çekme hakkına dair verilecek “bayrak şahadetnamesi” gemi tasdiknamesi 

yerine geçer. Bayrak şahadetnamesi, düzenlendiği günden itibaren ancak bir yıl için 

geçerlidir; yolculuk, mücbir sebep yüzünden uzadığı takdirde süre de uzar. 

 

13. Bağlama Limanı: Bir geminin bağlama limanı, o gemiye ait seferlerin idare 

olunduğu limandır. Her geminin bir bağlama limanının olması gerekmektedir. 

Bağlama limanı, geminin tescili, bazı yetkilerin belirlenmesi ve özellikle 

uyuşmazlıkların çözümünde yetkili mahkemelerin belirlenmesi bakımından önemlidir. 

Bağlama limanının da geminin adı ile birlikte yazılması gerekir. 

 

14. Gemi Sicili: Onsekiz gros tonilatoda ve daha büyük her ticaret gemisinin maliki, 

tescil isteminde bulunmak zorundadır. Gemi, ancak malikin veya maliklerinden birinin 

istemi üzerine gemi siciline tescil olunur. İstem dilekçeyle yapılır. Gemi sicili açıktır. 

Herkes sicil kayıtlarını inceleyebilir ve giderini ödemek şartıyla onaylı veya onaysız 

örneklerini alabilir. Haklı bir menfaatinin olduğunu inandırıcı bir şekilde ortaya koyan 

bir kişi, sicil dosyalarını, bir kaydın tamamlanabilmesi için gemi sicilinde kendilerine 

gönderme yapılan belgeleri ve henüz sonuçlanmamış tescil istemlerini de incelemeye 

ve onların örneklerini almaya yetkilidir. 

 

15. Tescili Caiz Olmayan Gemiler: Türk gemisi olmayan gemilerle, yabancı bir gemi 

siciline kayıtlı bulunan Türk gemileri, donanmaya bağlı harp gemileri, yardımcı 

gemiler ve Devlet, il özel idaresi, belediye ve köy ile diğer kamu tüzel kişilerine ait 

münhasıran bir kamu hizmetinin görülmesine özgülenmiş gemiler Türk Gemi Siciline 

tescil olunamaz. 

 



 352

16.  Sicile Güven İlkesi: Hukuki bir işlem ile bir geminin mülkiyetini, intifa hakkını, 

gemi ipoteğini veya ipotek üzerindeki bir hakkı iktisap eden kişi lehine gemi sicilinin 

içeriği, bu haklarla ilgili olduğu ölçüde doğru sayılır; meğerki, iktisap eden kişi kaydın 

doğru olmadığını bilmiş veya bilmesi gerekmiş olsun. Hak sahibinin kayıtlı bir hak 

üzerindeki tasarruf yetkisi belli bir kişi lehine sınırlanmış ise, bu sınırlama iktisap eden 

hakkında ancak gemi sicilinde yazılı olması veya onun sicil kaydının doğru olmadığını 

bilmesi veya bilmesinin gerekmesi şartıyla hüküm ifade eder. 

 

17. Zamanaşımı: Tescil edilmiş ayni haklardan doğan istem hakları, tescil devam 

ettiği sürece zamanaşımına tabi değildir. Belli zamanda ifası gerekip de birikmiş olan 

edimlerle tazminat ödenmesine ilişkin istem hakları bunun istisnasını oluşturur. Sicile 

kayıtlı bir itiraza konu olan haklar da sicile kayıtlı haklar hükmündedir. Gemi 

ipoteğinin tescili, alacak hakkında zamanaşımının işlemesine engel olur. 

 

18. Yapı Halindeki Gemilerin Tescili: Yapı hâlindeki bir gemi, malikin istemi üzerine 

veya yapı üzerinde bir gemi ipoteğinin kurulması yahut yapının ihtiyati ya da kesin 

haczi veya tersane sahibinin gemi ipoteğinin kurulmasına yönelik istem hakkını 

teminat altına almak amacıyla sicile şerh verilmesi söz konusu olduğu takdirde yapı 

hâlindeki gemilere özgü sicile kaydolunur. Yapı, yapım yerinin bağlı bulunduğu sicil 

müdürlüğünce tescil olunur. Yapı, bu sicil müdürlüğünün yetki çevresi dışındaki diğer 

bir yere götürülse de aynı sicil müdürlüğü yetkili kalır. Şu kadar ki, bu müdürlük 

tarafından yeni yapım yerindeki sicil müdürlüğüne yapının kaydedilmiş olduğu 

bildirilir. Yapı, malikinin veya kanuni ipotek hakkını tescil ettirmek isteyen tersane 

sahibinin dilekçesi ile yapı hâlindeki gemilere özgü sicile kaydolunur. İhtiyati veya 

icraî haciz kararı almış olan alacaklı da icra müdürünün yazısı ile yapının sicile 

kaydını isteyebilir. Yapının sicildeki kaydı; 

a) Geminin tersane sahibi tarafından, yabancı ülkeye teslim edildiğinin 

bildirilmesi, 

b) Yapının maliki ile geminin yapıldığı tersane sahibinin, kaydın sicilden 

silinmesini istemeleri, 

c) Yapının harap olması,  

hâllerinde silinir.  
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19. Türk Gemi Siciline kayıtlı bulunmayan Türk gemileri üzerindeki mülkiyet ve sınırlı 

ayni haklara, Türk Medenî Kanununun taşınırlara ilişkin hükümleri uygulanır. Gemi 

veya payının devri hâlinde, taraflardan her biri, giderleri karşılamak şartıyla, kendisine 

devre ilişkin resmî veya imzası noterce onaylı bir senet verilmesini isteyebilir. 

 

 

 

 

20. Geminin Aslen iktisabı 

a. Sahiplenme 

 Sahipsiz bir gemiyi sahiplenme hakkı sadece Devletindir. Sahipsiz gemi, sicil 

kayıtlarından malikinin kim olduğu anlaşılamayan veya usulüne uygun olarak 

mülkiyeti terk edilmiş olan gemidir. Devlet kendisini gemi siciline malik olarak tescil 

ettirmek suretiyle gemi üzerindeki mülkiyeti iktisap eder. 

b. Olağan zamanaşımı 

Sicile kayıtlı bir geminin maliki olmadığı hâlde, gemi siciline malik olarak tescil 

edilmiş bulunan bir kişi, tescilin en az beş yıl sürmesi ve bu süre içinde gemiyi 

davasız ve aralıksız bir şekilde asli zilyet sıfatıyla elinde bulundurması şartıyla, 

geminin mülkiyetini iktisap eder. Bu süre, malik olmayan kişinin sicile tescil edildiği 

tarihten itibaren işlemeye başlar. Sürenin hesabı, kesilmesi ve durması, Türk Borçlar 

Kanununun alacak zamanaşımına ilişkin hükümlerine tabidir. Gemi siciline kaydın 

doğru olmadığı yolunda bir itirazın tescil edilmesi hâlinde itiraz kayıtlı olduğu sürece 

zamanaşımı işlemez. 

c. Olağanüstü zamanaşımı 

Sicile kaydı gerekirken kaydedilmemiş olan bir gemiyi en az on yıl süreyle davasız ve 

aralıksız olarak asli zilyet sıfatıyla elinde bulunduran bir kişi, geminin, sicile kendi malı 

olarak tescil edilmesini isteyebilir. En az on yıl önce ölmüş veya gaipliğine karar 

verilmiş bir kişinin adına kayıtlı bulunan ve hakkında on yıldan beri malikin onayına 

tabî bir husus kaydedilmemiş olan  bir gemiyi birinci fıkrada yazılı şartlarla elinde 

bulunduran kişi de o geminin maliki olarak tescil edilmesini isteyebilir. Zilyetlik 

süresinin hesabı, kesilmesi ve durması Türk Borçlar Kanununun alacak 

zamanaşımına ilişkin hükümlerine tabidir. 

 

21. Geminin Devren İktisabı: 
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Gemi siciline kayıtlı olan bir geminin devri için, malik ile iktisap edenin, 

mülkiyetin iktisap edene devri hususunda anlaşmaları ve geminin zilyetliğinin 

geçirilmesi şarttır. 

Mülkiyetin devrine ilişkin anlaşmanın yazılı şekilde yapılması ve imzaların 

noterce onaylı olması gerekir. Bu anlaşma gemi sicil müdürlüğünde de yapılabilir. 

Taraflarca aksi kararlaştırılmış olmadıkça, iktisap eden, geminin mülkiyeti ile 

birlikte, iktisap anında varolan ve devredene ait eklentinin mülkiyetini de kazanır. 

 

22. Sicile kayıtlı gemi payı ve iştirak payı üzerinde mülkiyet  

I- İktisabı 

A. Aslen 

Sicile kayıtlı gemi payı veya iştirak payı üzerindeki mülkiyetin aslen iktisabı, 

sicile kayıtlı gemiler hakkındaki hükümlere tabidir. 

B. Devren 

a) Devir yoluyla 

Sicile kayıtlı gemi payının mülkiyeti, malik ile iktisap edenin bu hususta 

anlaşmaları ile devralana geçer. Anlaşmanın yazılı şekilde yapılması ve imzaların 

noterce onaylanması şarttır. Bu anlaşma gemi sicil müdürlüğünde de yapılabilir. 

Donatma iştirakinde paydaş donatanların her biri, iştirak payını dilediği anda 

diğer paydaşların onayı olmaksızın tamamen veya kısmen başkasına devredebilir. 

Sicile kayıtlı gemi üzerindeki iştirak payının devri, gemi payının devri ve sicile tescili 

ile olur. 

Gemi payı veya iştirak payının devri sonucunda gemi Türk Bayrağı çekme 

hakkını kaybedecekse, devir yalnız bütün paydaşların veya paydaş donatanların 

onaylarıyla geçerli olur. 

Gemi payı, gemi yolculukta bulunduğu sırada devredilirse, devrin kapsamı 

1002 nci maddenin üçüncü fıkrasına göre belirlenir. 

b) İştirak payının bırakılması yoluyla 

 Donatma iştirakinde, yeni bir yolculuğa veya bir yolculuk sonunda gemiyi 

tamir ettirmeye yahut donatma iştirakinin sorumlu olduğu bir gemi alacağının 

ödenmesine karar verilirse, karara iştirak etmeyen paydaş donatanlardan her biri, 

herhangi bir karşılık istemeksizin iştirak payını bırakmak suretiyle, kararı yerine 

getirmek için gereken ödemelerde bulunmaktan kurtulabilir. 
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Bu hakkını kullanmak isteyen paydaş donatan, kararın verildiği tarihten, eğer 

karar verilirken kendisi veya temsilcisi hazır bulunmadı ise, kararın bildirilmesinden 

itibaren üç gün içinde, noter aracılığıyla, paydaş donatanlara veya gemi müdürüne 

bildirimde bulunmak zorundadır. 

Bırakılan iştirak payı üzerindeki mülkiyet hakkı, ikinci fıkra uyarınca yapılacak 

bir bırakma bildirimi ile iştirak payları ölçüsünde öteki paydaş donatanlara geçer. 

 

23. Gemi İpoteği: Bir alacağı teminat altına almak için gemi üzerinde ipotek 

kurulabilir. Gemi  ipoteği  alacaklıya,  alacağını, 

geminin  bedelinden  alma  yetkisini  verir.  Sicile kayıtlı gemilerin sözleşmeye dayalı 

rehni sadece gemi ipoteği yolu ile sağlanır. İleride doğabilecek veya şarta ya da 

kıymetli evraka bağlı bir alacak için de ipotek kurulabilir. Gemi ipoteğinin kurulması 

için geminin maliki ile alacaklının gemi üzerinde ipotek kurulması hususunda 

anlaşmaları ve ipoteğin gemi siciline tescil edilmesi şarttır. İpoteğin kurulmasına 

ilişkin sözleşmelerin yazılı şekilde yapılması ve imzalarının noterce onaylanması 

gerekir. Bu anlaşma gemi sicil müdürlüğünde de yapılabilir. Bu şekillerden birine 

uygun olarak yapılmadıkça ipoteğin kurulmasına dair anlaşma geçerli olmaz. Gemi 

üzerindeki ipoteklerin dereceleri, Türk Medenî Kanununun taşınmaz rehni hakkındaki 

hükümlerine göre belirlenir. Bir alacak için birden çok gemi veya gemi payı ipotek 

edilmişse, bunlardan her biri borcun tamamından sorumludur. Alacaklı, her gemi 

veya pay ancak belirli bir kısımdan sorumlu olmak üzere alacağını gemi veya paylar 

arasında paylaştırabilir. Paylaştırma, sicil müdürlüğüne yapılacak beyan ve tescil ile 

gerçekleşir. Birlikte ipotek üzerinde hak sahibi kişiler varsa onların da onayı 

gereklidir. 

 

 

24.Gemi ipoteğinin sona ermesi  sebepleri 

I.Alacakla birlikte ipoteğin de düşmesi sonucunu doğuran sebepler 

a Alacağın düşmesi 

 Alacağın sona ermesi ile ipotek de düşer. Kanundaki istisnalar saklıdır. 

Alacaklı ve borçlu sıfatlarının aynı kişide birleşmesi, alacağın ödenmesi 

hükmündedir. 

Gemi maliki olmayan borçlu, alacağın bir kısmını öderse, gemi ipoteğinin 

alacaklı üzerinde kalan kısmı borçluya geçenden sıra itibarıyla önce gelir. 
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Gemi maliki olmayan borçlu, ödeme sonucunda ipoteği iktisap eder veya aynı 

sebepten dolayı gemi sicilinin düzeltilmesinde menfaati bulunursa, alacaklıdan sicilin 

düzeltilmesi için gerekli belgeleri kendisine vermesini isteyebilir. 

Malik, bir başkasına karşı, alacağın düşmesi hâlinde gemi ipoteğini de 

sildirmeyi üstlenirse, silinmeyi istemek hakkının teminat altına alınabilmesi için gemi 

siciline şerh verilebilir. 

b Alacaklı ve malik sıfatlarının birleşmesi 

Gemi ipoteği ile mülkiyetin aynı kişide birleşmesi ile ipotek düşer. 

Borçlu, gemi malikinden başka bir kişi olduğu veya alacak üzerinde bir rehin 

veya intifa hakkı bulunduğu takdirde ipotek devam eder. Şu kadar ki, gemi maliki 

alacaklı sıfatı ile geminin paraya çevrilmesini isteyemez ve faiz alacakları için gemi 

teminat oluşturmaz. 

c Birlikte gemi ipoteğinde malikin alacaklıya ödemede bulunması 

 Alacaklıya ödemede bulunan gemi maliki, diğer ipotekli gemilerden birinin 

malikine veya onun hukuki seleflerine rücu hakkına sahip bulunduğu oranda o 

malikin gemisi üzerindeki ipotek hakkını kazanır. 

Kısmen ödeme hâlinde, alacaklı üzerinde kalan ipotek, birinci fıkra ile 1045 

inci maddenin ikinci fıkrası gereğince malike geçen ipoteklerden sıra itibarıyla önce 

gelir. 

Alacağın malike devri veya alacaklı ve borçlu sıfatlarının malikin şahsında 

birleşmesi, alacağın malik tarafından ödenmesi hükmündedir. 

Alacaklının hakkını cebrî icra yoluyla ipotekli gemilerden birinden alması 

durumunda birinci fıkranın birinci cümlesi hükmü uygulanır. 

d) Birlikte gemi ipoteğinde ipoteğin borçluya geçmesi 

Birlikte gemi ipoteğinde borçlu, 1038 inci maddenin altıncı fıkrasında yazılı 

hâlde, ipotekli gemilerden yalnız birinin malikine veya onun hukuki seleflerine rücu 

hakkına sahip olursa, ancak bu gemi üzerindeki ipotek kendisine geçer; diğer gemiler 

üzerindekiler düşer. 

e Alacaklının gemi malikine karşı sahip olduğu istem hakkının 

zamanaşımına uğraması 

Gemi sicilinden haksız yere silinmiş akdî ipoteklerle tescil edilmemiş bulunan 

kanuni ipotekler, alacaklının gemi malikine karşı sahip olduğu istem hakkının 

zamanaşımına uğraması ile düşer 

II. Sadece ipoteğin düşmesi sonucunu doğuran sebepler 
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a Tarafların anlaşması 

İpotekli alacaklı ile gemi malikinin, ipoteğin kaldırılması hususunda 1015 inci 

maddenin ikinci fıkrasında öngörüldüğü şekilde anlaşmaları ve ipotek kaydının gemi 

sicilinden silinmesi ile ipotek sona erer. Şu kadar ki, ipotek üzerinde hak sahibi kişiler 

varsa onların da onayları şarttır. 

b. Alacaklının feragati 

İpotek, alacaklının feragati ve bunun üzerine sicilden ipotek kaydının silinmesi ile 

düşer. Şu kadar ki, ipotek üzerinde hak sahibi kişiler varsa onların da onayları şarttır. 

Malik, ipoteğin ileri sürülmesini sürekli olarak imkânsız kılan bir def’e sahip bulunduğu 

takdirde, alacaklıdan ipotekten feragatini isteyebilir. Vazgeçme beyanı imzası noterce 

onaylı bir senetle veya sicil müdürlüğünde yapılır. Alacaklı ipotekten vazgeçmek veya 

diğer bir ipoteğe öncelik hakkı tanımak suretiyle borçluyu ipotekten hakkını almak 

imkânından yoksun bıraktığı oranda borçlu borcundan kurtulur. 

 

III. Mahkemece ipoteğin düşmesine karar verilmesi 

Alacaklının kim olduğu bilinmiyorsa, gemi siciline ipotekle ilgili olmak üzere yapılan 

son kayıttan itibaren on yıl geçtiği ve alacaklının  hakkı bu süre içinde malik 

tarafından Türk Borçlar Kanununun 154 üncü maddesi gereğince zamanaşımını 

kesecek tarzda tanınmış olmadığı takdirde, alacaklı ilan yoluyla çağrılarak ipoteğin 

düşmesine karar verilebilir. Vadeli alacaklarda bu süre, vadenin dolmasından önce 

işlemeye başlamaz. Düşme kararının verilmesiyle ipotek sona erer. 

 

25. Yapı hâlindeki gemiler üzerinde ipotek 

Yapı hâlindeki gemiler üzerinde de ipotek kurulabilir. Omurgasının konulduğu andan 

kızaktan indirilinceye kadar, görünebilecek bir yerine ad ve numara konulmak 

suretiyle yapının açık ve sürekli bir şekilde ayırt edilmesi gerçekleştirildiği andan 

itibaren yapı hâlindeki gemi üzerinde ipotek kurulabilir. Tamamlandığında onsekiz 

gros tonilatodan ufak olacak yapılar üzerinde ipotek kurulamaz. Yapı hâlindeki gemi 

üzerinde ipotek, yapı maliki ile alacaklının yapı üzerinde ipotek kurulması hususunda 

anlaşmaları ve ipoteğin yapı hâlindeki gemilere özgü sicile tescili ile kurulur. İpoteğin 

kurulmasına ilişkin anlaşmanın yazılı şekilde yapılması ve imzalarının noterce 

onaylanması şarttır. Bu anlaşma gemi sicil müdürlüğünde de yapılabilir. 

 

26.Donatan 
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Donatan, gemisini menfaat sağlamak amacıyla suda kullanan gemi malikine 

denir. Kendisinin olmayan bir gemiyi menfaat sağlamak amacıyla suda kendi adına 

bizzat veya kaptan aracılığıyla kullanan kişi, üçüncü kişilerle olan ilişkilerinde donatan 

sayılır. Malik, geminin işletilmesinden dolayı gemi alacaklısı sıfatıyla bir istemde 

bulunan kişiyi, bu işletilme malike karşı haksız ve alacaklı da kötüniyet sahibi 

olmadıkça, hakkını istemekten engelleyemez. 

Donatan, gemi adamlarının, zorunlu danışman kılavuzun veya isteğe bağlı 

kılavuzun görevlerini yerine getirirken işledikleri kusur sonucunda üçüncü kişilere 

verdiği zararlardan sorumludur. Ancak, donatan, yolculara ve yükle ilgili kişilere karşı, 

taşıyanın gemi adamlarının kusurundan doğan sorumluluğuna ilişkin hükümlere göre 

sorumlu olur. 

Donatanın, Türkiye Cumhuriyetinin taraf olduğu sorumluluğun 

sınırlandırılmasına ilişkin milletlerarası sözleşmelerden doğan sorumluluğunu 

sınırlandırma hakkı saklıdır. 

Donatan aleyhine, bu sıfatı dolayısıyla, herhangi bir alacaktan dolayı geminin 

bağlama limanının  bulunduğu yer mahkemesinde de dava açılabilir. 

 

27. Donatma İştiraki 

Birden çok kişinin paylı mülkiyet şeklinde malik oldukları bir gemiyi, menfaat 

sağlamak amacıyla aralarında yapmış oldukları sözleşme gereğince, hepsi adına ve 

hesabına suda kullanmaları hâlinde donatma iştiraki vardır. Tek başına bir geminin 

maliki veya işletme hakkına sahip olan ticaret şirketleri veya diğer tüzel kişiler 

hakkında donatma iştirakine ilişkin hükümler uygulanmaz. İştirakin işleri paydaş 

donatanların oy çoğunluğu ile verecekleri kararlara göre yürütülür. Her paydaş 

donatanın sahip olduğu oy hakkı, onun gemideki payı veya paylarının miktarına göre 

belirlenir. Kararın lehinde oy verenlerin, tüm payların yarısından fazlasına sahip 

olmaları hâlinde oy çoğunluğu gerçekleşmiş sayılır. Donatma iştiraki sözleşmesinin 

değiştirilmesine ilişkin veya bu sözleşmeye aykırı ya da iştirakin amacına yabancı 

kararlar  oybirliği ile alınır. 

 

28. Gemi Müdürü 

Donatma iştirakinin işlerinin görülmesi için oy çoğunluğu ile bir gemi müdürü 

atanabilir. Paydaş donatanlardan olmayan bir gemi müdürünün atanması için oybirliği 

şarttır. Gemi müdürü, sözleşmenin feshinden doğan hakları saklı kalmak üzere, her 
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zaman oy çoğunluğuyla görevden alınabilir. Gemi müdürünün atanması ve görevden 

alınması ticaret ve gemi sicillerine tescil olunur. Gemi müdürü, bu sıfatla iştirakin 

olağan işlerinin gerektirdiği bütün işlemleri ve hukuki tasarrufları üçüncü kişilerle 

yapmaya ve bu işler dolayısıyla ödenen paraları toplamaya yetkilidir. Gemi 

müdürünün temsil yetkisine, özellikle geminin donatılmasına ve bakımına ilişkin işlem 

ve tasarruflar ile navlun sözleşmelerinin yapılması ve geminin, navlunun, donatma 

giderlerinin ve müşterek avaryadan doğan alacakların sigorta ettirilmesi dâhildir. 

Kaptan, sadece gemi müdürünün emir ve talimatlarına uymakla yükümlü olup, 

paydaş donatanlardan herhangi birinin vereceği talimata uymak zorunda değildir. 

Gemi müdürü bu madde uyarınca yapmaya yetkili olduğu işlerden doğan 

uyuşmazlıklar dolayısıyla açılan davalarda ve girişilen takiplerde iştiraki temsile de 

yetkilidir. Gemi müdürü, kendisine özel bir yetki verilmedikçe, iştirak veya paydaş 

donatanlardan birinin veya birkaçının adına kambiyo taahhüdünde bulunamayacağı 

veya ödünç para alamayacağı gibi gemi veya gemi payları üzerinde bunları satmak 

veya rehnetmek suretiyle tasarrufta da bulunamaz. 

 

29. Donatma İştirakinin Sona Ermesi 

a) Fesih kararı 

Donatma iştiraki, çoğunluk kararı ile fesih olunabilir. Geminin devri hakkındaki karar 

da iştirakin feshi kararı hükmündedir. 

b) Çıkmak isteyen ortağın fesih istemi 

Paydaş donatanlardan her biri, haklı bir sebebe dayanarak iştirakten çıkmasına izin 

verilmesini isteyebilir. İştirakten çıkmasına izin verilmeyen paydaş donatan, haklı 

sebeplere dayanarak mahkemeden iştirakin feshini isteyebilir. Dürüstlük kuralına 

göre paydaş donatanın iştirakte kalmasını ondan beklenilemeyecek derecede 

zorlaştıran olaylar haklı sebep sayılır. Sadece çıkmak isteyen paydaş donatanın 

şahsını ilgilendiren ve diğer paydaş donatanlardan hiçbiri için sözleşmeye aykırılık 

oluşturmayan olaylar, haklı sebep olarak kabul edilemez. Mahkeme haklı sebebi 

ispatlanmış görürse, davacının iştirak payına bilirkişilerce biçilecek olan değerin diğer 

paydaş donatanlar tarafından ödenip devralınması için onlara uygun bir süre verir. 

Her paydaş donatanın, davacı paydaş donatanın payını, kendi payı oranında 

devralmak hakkı vardır. Mahkemece verilen süre içinde davacı paydaş donatanın 

payı devralınmadığı takdirde, mahkeme iştirakin feshine karar verir. Bu madde 
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hükümlerinin paydaş donatanlar aleyhine değiştirilmesi sonucunu doğuran sözleşme 

şartları geçersizdir. 

c) İştirakin iflası 

Donatma iştiraki hakkında iflasın açılmasıyla da iştirak sona erer. 

Paydaş donatanlardan birinin ölümü veya iflası, donatma iştirakinin sona ermesine 

sebep olmaz. 

 

30. Gemi Kira Sözleşmesi 

Gemi kira sözleşmesi, kiraya verenin belirli bir süre için geminin kullanılmasını, 

kira bedeli karşılığında, kiracıya bırakmayı üstlendiği bir sözleşmedir. Kiraya verenin, 

gemi ile birlikte gemi adamlarını da kiracının emrine vermeyi üstlenmesi, sözleşmenin 

niteliğini değiştirmez. emi kira sözleşmesinin taraflarından her biri, giderini vermek 

koşuluyla, sözleşme şartlarını içeren ve gemi kira çarter partisi olarak adlandırılan bir 

gemi kira senedi düzenlenmesini ve kendisine verilmesini isteyebilir. Kiracı, üçüncü 

kişilerin, geminin işletilmesinden dolayı, kiraya verene karşı yöneltecekleri tüm 

istemleri karşılamak yükümlülüğü altındadır.  Kiraya veren, kiralanan gemiyi 

kararlaştırılan tarihte ve yerde denize elverişli ve sözleşme ile güdülen amaca uygun 

bir şekilde kullanmaya hazır olarak kiracıya teslim etmekle yükümlüdür. Geminin 

ayıplarından doğan tamirler ile bu yüzden değiştirilen parçaların giderleri kiraya 

verene aittir. Geminin, ayıbından dolayı yirmidört saatten fazla bir süre hareketsiz 

kalması hâlinde, aşan süre için kira bedeli ödenmez, ödenmiş ise geri verilir. Geminin 

bakımı ve birinci fıkra kapsamına girmeyen tamirleri ile parçalarının değiştirilmesi ve 

işletilmesinden doğan giderler, kiracıya aittir. Kiracı, gemiyi tahsis amacına uygun 

olarak sözleşme hükümleri çerçevesinde dilediği gibi kullanabilir. Kiracı, kiraya 

verenin geminin donatımı için sözleşme hükümlerine göre gemide bıraktığı her tür 

malzeme ve teçhizatı, sözleşmenin bitiminde aynı nitelik ve nicelikte teslim etmek 

şartıyla kullanma hakkına sahiptir. Gemi adamlarının çalıştırılmasından doğan bütün 

borç ve yükümlülükler kiracıya aittir. Geminin gemi adamlarıyla birlikte kiracının 

emrine verildiği kira sözleşmelerinde, gemi adamlarının çalıştırılmasından doğan 

bütün borç ve yükümlülüklerden kiraya veren, kiracı ile birlikte ve müteselsilen 

sorumlu olur. Kira bedeli, sözleşmede kararlaştırılan zamanda, bu hususta anlaşma 

yoksa geminin zilyetliğinin sözleşme şartları çerçevesinde kiracıya devredildiği 

günden başlamak üzere aylık olarak ve peşin ödenir. Kiracı, sözleşme bitiminde 

gemiyi, teslim aldığı hâliyle geri verir. Kiracı, gemide ve tesisatında, normal bir 
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kullanım tarzı sonucu meydana gelen eksiklik, değişiklik veya aşınmadan sorumlu 

değildir. Sözleşmenin bitiminde gemiyi iadede geciktiği takdirde kiracı, geciktiği 

sürenin ilk onbeş günü için kira bedeli üzerinden ve sonraki günler için kira bedelinin 

iki katı üzerinden hesaplanacak bir tazminatı ödemekle yükümlüdür; meğerki, kiraya 

veren, daha yüksek bir zarara uğradığını ispat etmiş olsun. 

 

 

31. Zaman Çarteri 

Zaman çarteri sözleşmesi, tahsis edenin, donatılmış bir geminin ticari 

yönetimini belli bir süre için ve bir ücret karşılığında tahsis olunana bırakmayı 

üstlendiği sözleşmedir. Geminin teknik yönetimini elinde bulunduran tahsis eden, 

geminin zilyedi sayılır. Zaman çarteri sözleşmesi yapıldığında taraflardan her biri, 

giderini vererek, sözleşme şartlarını içeren bir zaman çarter partisi düzenlenmesini 

ve  verilmesini isteyebilir. 

Tahsis eden, geminin teknik yönetimini üstlenir. Bu amaçla tahsis eden, belirlenen 

gemiyi; 

a) Kararlaştırılan tarihte ve yerde hazır bulundurmak, 

b) Sözleşme süresince gemiyi denize ve yola elverişli ve sözleşmede belirtilen 

amaca uygun bir hâlde bulundurmak,  

ile yükümlüdür. 

Geminin, ticari yönetimi tahsis olunana aittir. Kaptan, tahsis olunanın geminin ticari 

yönetimine ilişkin olarak zaman çarteri sözleşmesi hükümleri çerçevesinde kendisine 

verdiği bütün talimatlara uymak zorundadır. eminin ticari işletilmesinden doğan, 

özellikle makinelerinin düzenli bir şekilde işlemesini sağlayacak nitelik ve miktarda 

yakıtın sağlanması için gerekli giderlere olduğu gibi, tüm giderlere tahsis olunan 

katlanır. Tahsis ücreti, geminin ticari yönetiminin, sözleşme şartları çerçevesinde 

fiilen tahsis olunana bırakıldığı günden başlamak üzere aylık olarak ve peşinen 

ödenir. Geminin hareketsiz kaldığı sürenin en az yirmidört saati geçmiş olması 

şartıyla, ticari bakımdan yararlanılabilir bir durumda olmadığı süre için ücret 

ödenmez. Tahsis olunan, geminin ticari yönetimi dolayısıyla tahsis edenin uğradığı 

zararlardan sorumludur. Tahsis olunan, sözleşme bitiminde gemiyi sözleşmede 

belirlenen yerde ve hâlde iade etmekle yükümlüdür. Bu yükümlülüğün ihlali hâlinde, 

tahsis olunan, gecikilen zaman dilimi için, zaman çarteri sözleşmesinin bittiği tarihte 
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ödenmesi gereken tahsis ücretinin iki katını ödemekle yükümlüdür; meğerki, bu 

yüzden daha yüksek bir zararın meydana geldiği ispat edilmiş olsun. 

 

32. Navlun Sözleşmesi (eşya taşıma sözleşmesi) Türleri 

Taşıyan, navlun karşılığında; 

a) Yolculuk çarteri sözleşmesinde eşyayı, geminin tamamını veya bir kısmını 

ya da belli bir yerini taşıtana tahsis ederek;  

b) Kırkambar sözleşmesinde  ayırt edilmiş eşyayı,  

denizde taşımayı üstlenir. 

 

33. Taşıyanın Sorumluluğu 

Taşıyan, navlun sözleşmesinin ifasında, özellikle eşyanın yükletilmesi, istifi, 

elden geçirilmesi, taşınması, korunması, gözetimi ve boşaltılmasında tedbirli bir 

taşıyandan beklenen dikkat ve özeni göstermekle yükümlüdür. Taşıyan, eşyanın 

zıyaı veya hasarından yahut geç tesliminden doğan zararlardan, zıya, hasar veya 

teslimde gecikmenin, eşyanın taşıyanın hâkimiyetinde bulunduğu sırada meydana 

gelmiş olması şartıyla sorumludur. 

 

34. Fiilî taşıyanın sorumluluğu 

 

Taşımanın gerçekleştirilmesi, kısmen veya tamamen bir fiilî taşıyana 

bırakıldığı takdirde, taşıyan, navlun sözleşmesine göre böyle bir bırakma hakkına 

sahip olup olmadığı dikkate alınmaksızın, taşımanın tamamından sorumlu kalmaya 

devam eder. Taşıyan, fiilî taşıyanın ve onun taşıma borcunun ifasında kullandığı ve 

görevi ve yetkisi sınırı içinde hareket eden adamlarının fiil ve ihmallerinden de bu 

Kanun hükümlerine göre sorumludur. 

 

35. Konişmento 

Konişmento, bir taşıma sözleşmesinin yapıldığını ispatlayan, eşyanın taşıyan 

tarafından teslim alındığını veya gemiye yüklendiğini gösteren ve taşıyanın eşyayı, 

ancak onun  ibrazı karşılığında teslimle yükümlü olduğu senettir. 

Yükletenin izniyle, taşınmak üzere teslim alınan fakat henüz gemiye 

yükletilmemiş olan eşya için “tesellüm konişmentosu” düzenlenebilir. Eşya gemiye 

alınır alınmaz taşıyan, onun teslim alındığı sırada verilmiş olan geçici makbuz veya 
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tesellüm konişmentosunun geri verilmesi karşılığında yükletenin istediği kadar 

nüshada “yükleme konişmentosu” düzenlemekle yükümlüdür. Tesellüm 

konişmentosuna eşyanın ne zaman ve hangi gemiye yüklenmiş olduğuna dair şerh 

verildiği takdirde bu konişmento “yükleme konişmentosu” hükmündedir. Konişmento, 

kaptan veya taşıyanın yahut kaptanın bu hususta yetkilendirdiği bir temsilcisi 

tarafından taşıyan ad ve hesabına düzenlenebilir. 

(3) Konişmento, nama, emre ve hamile yazılı olarak düzenlenebilir. Aksi 

kararlaştırılmadıkça yükletenin istemi üzerine konişmento gönderilenin emrine veya 

sadece emre olarak düzenlenir. Bu son hâlde “emre” yükletenin emrine demektir. 

Konişmento gönderilen sıfatıyla taşıyanın veya kaptanın namına da yazılı olabilir. 

(4) Konişmentonun bütün nüshaları aynı metni içermeli ve her birinde kaç 

nüsha hâlinde düzenlendiği gösterilmelidir. 

(5) Yükleten, istem üzerine, konişmentonun kendisi tarafından imzalanmış 

olan bir kopyasını taşıyana vermek zorundadır. 

 

36. Müşterek Avarya 

Ortak bir deniz sergüzeştine atılmış olan gemiyi, yükü, diğer eşyayı ve navlunu 

birlikte tehdit eden bir tehlikeden onları korumak amacıyla ve makul bir hareket tarzı 

oluşturacak şekilde, bile bile olağanüstü bir fedakârlık yapılması veya olağanüstü bir 

gidere katlanılması hâlinde “müşterek avarya hareketi” var sayılır ve bu hareketin 

doğrudan doğruya sonucu olan zarar ve giderler müşterek avarya olarak kabul edilir. 

Müşterek avaryadan sayılacak bir giderin yapılmaması için göze alınan her fazla 

gider de,  

 

37. Çatma 

Bölüm hükümleri, iki veya daha çok geminin çarpışması “çatma” sonucu 

gemilere ve gemilerde bulunan insanlara veya eşyaya verilen zararın tazmini 

hakkında uygulanır.  Geminin, bir manevrayı yapmak veya yapmamak yahut seyir 

kurallarına uymamak suretiyle başka bir gemiye veya gemide bulunan insanlara veya 

eşyaya çatma olmaksızın zarar vermesi hâlinde de, çatma hakkındaki hükümler 

uygulanır. 

38. Kusursuz çatma 

Çatma, umulmayan bir hâl veya mücbir sebep yüzünden meydana gelmiş 

veya neden ileri geldiği anlaşılamamışsa, çarpışan gemilerin veya gemilerde bulunan 
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insanların yahut eşyanın çatma yüzünden uğradıkları zarara, o zarara uğrayan kişi 

katlanır.   

39. Kusurlu çatma 

I- Bir tarafın kusuru 

Çatma, gemilerden birinin donatanının veya gemi adamlarının kusurundan ileri 

gelmişse, zararı o geminin donatanı tazmin etmek zorundadır. 

II- Ortak kusur 

 Eşya zararı 

Çatma, çarpışan gemilerin donatanlarının veya gemi adamlarının 

kusurlarından ileri gelmişse, bu gemilerin donatanları, çatma yüzünden gemilerin 

veya gemide bulunan eşyanın uğradıkları zarardan kusurlarının ağırlığı oranında 

sorumludur. Bununla beraber, duruma göre, bu oranın saptanması mümkün olmaz 

veya tarafların aynı derecede kusurlu olduğu ortaya çıkarsa, taraflar eşit oranda 

sorumlu tutulurlar. Bu tazminat istemleri bakımından, donatanların üçüncü kişilere 

karşı olan sorumluluğu müteselsil değildir. 

Bedensel zarar 

Çatma, çarpışan gemilerin donatanlarının veya gemi adamlarının 

kusurlarından ileri gelmişse, bu gemilerin donatanları, gemilerde bulunan kişilerin 

çatma yüzünden ölümünden veya yaralanmasından yahut sağlığının bozulmasından 

doğan zararlardan müteselsilen sorumludur. Bununla beraber, duruma göre bu 

oranın tespiti mümkün olmaz veya tarafların aynı derecede kusurlu olduğu ortaya 

çıkarsa, taraflar eşit oranda sorumlu olurlar.  Donatanların birbirine rücuunda, her 

donatan, kusurunun ağırlığı oranında sorumludur. 

III - Kılavuzun kusuru 

Gemi, zorunlu danışman kılavuz veya isteğe bağlı kılavuz tarafından sevk 

edilirken onun kusurundan ileri gelen çatmadan geminin donatanı sorumludur. Gemi 

zorunlu sevk kılavuzu tarafından sevk edilirken onun kusurundan ileri gelen 

çatmadan geminin donatanı sorumlu değildir. 

 

40. Kurtarma Sözleşmesi 

Kaptan, aracın kurtarılması için malik adına kurtarma sözleşmesi yapmaya 

yetkilidir. Bu yetkinin kapsamına, yetkili mahkemeyi veya tahkimi kararlaştırmak da 

girer. 



 365

Aracın maliki ve kaptanı, araçta bulunan şeylerin malikleri adına kurtarma 

sözleşmesi yapmaya yetkilidir. Bu yetkinin kapsamına, yetkili mahkemeyi veya 

tahkimi kararlaştırmak da girer. 

Kurtarma sözleşmesi, yanlış yönlendirme veya tehlikenin etkisi altında 

yapılmış ve kabul edilen şartlar hak ve nasafet ilkelerine aykırı bulunmuş yahut 

kurtarma ücreti, yapılan hizmetlerle aşırı derecede oransız bulunmuşsa, istem 

üzerine sözleşme mahkeme tarafından mevcut şartlara uyarlanabilir yahut iptal 

olunabilir. 

Kurtarma sözleşmesinin uyarlanması veya iptali hakkındaki hükümler ile, 

çevre zararının önlenmesi ve sınırlandırılması için gerekli özeni gösterme 

yükümlülüğüne ilişkin düzenlemeler sözleşmeyle değiştirilemez. 

Kurtaran, tehlike altındaki aracın veya diğer eşyanın malikine karşı; 

a) Kurtarma faaliyetini gerekli özenle yerine getirmekle, 

b) Bu yükümlülüğünü yerine getirirken, çevre zararının önlenmesi ve 

sınırlandırılması için gerekli olan özeni göstermekle, 

c) Hâlin gereğine göre makul bir hareket tarzı sayılabileceği ölçüde başka 

kurtaranlardan yardım istemekle, 

d) İstemin makul olmadığı anlaşıldığı takdirde, alacağı kurtarma ücretinin 

miktarını değiştirmemek kaydıyla, tehlike altındaki aracın maliki veya kaptanı ya da 

eşyanın maliki tarafından makul olarak istenmesi hâlinde başka kurtaranların 

müdahalesini kabul etmekle, 

yükümlüdür. 

(2) Tehlike altındaki aracın maliki ve kaptanı veya diğer eşyanın maliki, 

kurtarana karşı; 

a) Kurtarma faaliyeti sırasında, kurtaranla her bakımdan işbirliği yapmakla, 

b) Bu yükümlülüğü yerine getirirken, çevre zararının önlenmesi ve 

sınırlandırılması için gerekli özeni göstermekle, 

c) Kurtaran makul bir istemde bulunduğunda, emniyet altına alınmış olan aracı 

veya diğer eşyayı, teslim almakla, 

yükümlüdür. 

 

41. Gemi Alacaklısı Hakkı Veren Alacaklar 

Geminin malikine, kiracısına, yöneticisine veya işletenine karşı doğmuş olan 

aşağıdaki alacaklar sahiplerine “gemi alacaklısı hakkı” verir: 
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a) Ülkelerine getirilme giderleri ve onlar adına ödenmesi gereken sosyal 

sigorta katılma payları da içinde olmak üzere, gemi adamlarına, gemide 

çalıştırılmakta olmaları dolayısıyla ödenecek ücretlere ve diğer tutarlara ilişkin istem 

hakları. 

b) Geminin işletilmesi ile doğrudan doğruya ilgili olarak karada veya suda 

meydana gelen can kaybı veya diğer bedensel zararlardan doğan alacaklar. 

c) Kurtarma ücreti. 

d) Liman, kanal, diğer su yolları, karantina ve kılavuzluk için ödenecek 

resimler. 

e) Gemide taşınan eşya, konteynerler ve yolcuların eşyalarına gelecek olan 

zıya veya hasar dışında, geminin işletilmesinin sebep olduğu maddi zıya veya 

hasardan doğan ve haksız fiile dayanan alacaklar. 

f) Müşterek avarya garame payı alacakları. 

(2) Birinci fıkranın (b) ve (e) bentlerinde yazılı alacaklar; 

a) Deniz yolu ile petrol veya diğer tehlikeli ya da zararlı maddelerin taşınması 

ile bağlantılı olarak ortaya çıkıp da milletlerarası sözleşmelere yahut millî mevzuata 

göre kusursuz sorumluluk ve zorunlu sigorta ile ya da diğer yollardan teminat altına 

alınması öngörülen zararların, 

b) Radyoaktif maddelerden veya radyoaktif maddelerin zehirli ya da patlayıcı 

maddeler veya nükleer yakıt yahut radyoaktif ürünler ya da atıklardan oluşan diğer 

tehlikeli maddeler ile bileşiminden kaynaklanan zararların, 

sonucunu oluşturdukları veya bu zararlardan doğdukları takdirde, sahiplerine 

gemi alacaklısı hakkı vermezler. 

Türkiye’de yargı yoluyla ileri sürülen bir alacağın gemi alacaklısı hakkı verip 

vermediği, Türk hukuku uyarınca belirlenir. 

 

42. Kaptan 

Kaptan, bütün işlerinde, özellikle ifası kendisine düşen sözleşmelerin yerine 

getirilmesinde tedbirli bir kaptan gibi hareket etmek zorundadır. Kaptan, kusuruyla yol 

açtığı zararlardan, özellikle bu Kısım ile diğer Kısımlarda belirtilen görevlerini 

yapmamasından doğacak zararlardan dolayı, yolcular da dâhil, gemi ve eşyayla ilgili 

herkese karşı sorumludur. 

Donatanın emrine uyması kaptanı sorumluluktan kurtarmaz. 

Durumu bilerek kaptana emir vermiş olan donatan da sorumludur. 
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Kaptanın, Türkiye Cumhuriyetinin taraf olduğu sorumluluğun 

sınırlandırılmasına ilişkin milletlerarası sözleşmelerden doğan sorumluluğunu 

sınırlandırma hakkı saklıdır. 

Kaptan, yola çıkmadan önce geminin denize ve yola elverişli olmasına ve 

gemiye, gemi adamlarına ve yüke ait belgelerin gemide bulunmasına dikkat etmek 

zorundadır. 

Kaptan, yükleme ve boşaltma araçlarının kullanılma amaçlarına uygun 

durumda olmasına ve istifin, özel istifçiler tarafından yapılsa bile, denizcilikte geçerli 

olan kurallara uygun bir şekilde gerçekleştirilmesine dikkat etmek zorundadır. 

(2) Kaptan, denizcilikte geçerli olan kurallar uyarınca; geminin aşırı derecede 

yüklenmemesine, gerekli safranın gemide bulunmasına ve geminin ambarlarının 

taşınacak olan eşyayı kabule ve korumaya elverişli bir şekilde donatılmış olmasına 

dikkat etmek zorundadır. 

Kaptan, yabancı bir ülkede bulunduğu sırada o ülke devletinin mevzuatına, 

özellikle kolluk, vergi ve gümrük kurallarına uymamasından doğan zararları tazmin ile 

yükümlüdür. 

Kaptan, gemisine harp kaçağı niteliğine sahip olduğunu bildiği veya bilmesi 

gereken eşyayı yüklemesi sebebiyle ortaya çıkan zararı da tazmin ile yükümlüdür. 

Kaptan, gemi kalkmaya hazır olunca, elverişli ilk fırsatta yola çıkmak 

zorundadır. aptan, hastalık veya diğer bir sebepten dolayı gemiyi yönetemeyecek 

durumda olsa bile, geminin kalkmasını veya yolculuğun devamını, uygun 

görülemeyecek bir şekilde geciktiremez. Böyle bir durumda kaptan, durumun 

gereklerine göre donatandan talimat alması mümkünse, vakit geçirmeden ona 

engelleri bildirip talimat gelinceye kadar gereken önlemleri almak; aksi takdirde yerine 

başka bir kişiyi kaptan olarak bırakmak zorundadır. Kaptan, seçiminde kusurlu 

olmadıkça, kendisine vekâlet eden kaptanın fiillerinden dolayı sorumlu tutulamaz. 

Yükleme başladıktan boşaltma bitinceye kadar zorunlu bir sebep 

bulunmadıkça kaptan, ikinci kaptanla birlikte aynı zamanda gemiden ayrılamaz. 

Kaptan ayrılmak zorunda kalırsa, ayrılmadan önce zabitler veya tayfalar arasından 

uygun birisini yerine vekil bırakmakla yükümlüdür. 

Bu hüküm, geminin güvenli olmayan bir limanda veya demirleme yerinde 

bulunduğu zamanda, yükleme başlamadan önce ve boşaltma bittikten sonra da 

uygulanır. 
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Kaptan, yakın bir tehlikenin var olması hâlinde veya gemi denizde bulunduğu 

sırada, gemiden ayrılmasını haklı gösteren bir zorunluluk olmadıkça, gemide 

kalmakla yükümlüdür. 

Kaptan, bir tehlikenin varlığı hâlinde, gemi zabitlerine danışmaya gerek görse 

bile, onların verdikleri kararla bağlı olmayıp alacağı önlemlerden daima kendisi 

sorumlu olur. 

Kaptan, yolculuk sırasında gemiyi veya taşınan eşyayı ilgilendiren veya 

başkaca bir maddi zarar doğurması muhtemel olan bir kaza meydana geldiğinde, 

gemi zayi olsa bile, bir deniz raporu düzenlenmesini istemeye yetkili ve kendisinden 

istendiği takdirde buna zorunludur. Deniz raporunun düzenlenmesini donatan veya 

ilgisi olduğunu ispat eden herkes isteyebilir. Deniz raporunun, vakit kaybetmeksizin 

aşağıda belirtilen yerlerden birinde düzenlenmesi istenebilir: 

a) Varma limanında ve eğer varma limanı birden çok ise, kazadan sonra 

varılan ilk limanda. 

b) Gemi tamir edildiği veya eşya boşaltıldığı takdirde barınma limanında. 

c) Yolculuk geminin batması yüzünden veya diğer bir sebepten varma 

limanına ulaşmadan biter ise, kaptanın veya ona vekâlet eden kişinin uğradığı ilk 

elverişli yerde. 

Kaptan ölür veya deniz raporu düzenlettiremeyecek bir hâlde bulunursa, 

gemide kaptandan sonra en yüksek rütbeli zabit tespit yaptırmak zorundadır. 

Yolculuğun önemli olayları, özellikle kazalar ve zararın önüne geçilmesi veya 

azaltılması için alınan önlemler tam ve açık olarak mahkemece veya konsoloslukça 

tespit edilir. 

 Tespit için kaptan, bütün gemi adamlarının ad ve soyadlarını gösteren bir 

cetvel, gemi jurnali ve olayla ilgili mevcut diğer belgelerle birlikte mahkemeye veya 

konsolosluğa başvurur. 

Başvuru üzerine mahkeme veya konsolosluk, tespit için mümkün olduğu kadar 

yakın bir gün belirler ve bunu uygun olan bir şekilde ilan eder. Ancak, gecikmesinde 

sakınca görülen hâllerde ilandan vazgeçilebilir. 

Gemi veya yükle ilgili olanlarla kaza ile ilgili diğer kişiler, mahkemede veya 

konsoloslukta bizzat bulunabilecekleri gibi, bir vekil de bulundurabilirler. 

Kaptan, gemi jurnaline dayalı olarak gerekli açıklamalarda bulunur. Gemi 

jurnali, mahkemeye veya konsolosluğa getirilemiyorsa veya tutulması zorunlu 

değilse, bu hâllerin sebepleri bildirilmelidir. 
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Hâkim veya konsolos, gerek gördüğünde gemi adamlarından mahkemeye 

gelmemiş olanları dinleyebileceği gibi, olayların yeterince anlaşılması için kaptan ve 

diğer gemi adamlarına istediğini de sorabilir. 

Kaptana, diğer gemi adamlarına ve olayla ilgisi bulunanlara doğru söylemeleri 

gerektiği ihtar olunur. 

Tutanağın aslı mahkemece veya konsoloslukça saklanır. İlgililerden 

isteyenlere onaylanmış örnekleri verilir. 

Kaptan, gemi zayi olsa bile, gerektiği sürece donatanın menfaatlerini 

korumakla yükümlüdür. 

Gemi henüz bağlama limanında bulunduğu sırada kaptanın yapmış olduğu 

hukuki işlemler donatanı bağlamaz; meğerki, kaptan kendisine ayrıca verilmiş özel bir 

yetkiye dayanarak hareket etmiş veya borç, diğer bir özel borçlandırıcı sebepten 

doğmuş olsun. 

Kaptan bağlama limanında da gemi adamı tutmaya yetkilidir. 

Gemi bağlama limanı dışında bulunduğu sırada kaptan, bu sıfatla, geminin 

donatılmasına, yakıt ve kumanyasına, gemi adamlarına, geminin denize, yola ve 

yüke elverişli bir hâlde tutulmasına ve genel olarak yolculuğun güvenli bir şekilde 

sürdürülmesine ilişkin her türlü işlem ve tasarrufları üçüncü kişilerle donatan adına 

yapmaya yetkilidir. 

Taşıma sözleşmeleri yapmak ve görevlerine giren hususlarda dava açmak da 

kaptanın yetkisi kapsamındadır. 

Yabancı bayraklı gemilerde, geminin malikine veya kiracısına açılacak her 

türlü dava veya takip, onlar hakkında geçerli olmak üzere kaptana da yöneltilebilir. 

Kaptan, ancak gemiyi korumak veya yolculuğu yapmak için zorunluluk 

bulunması hâlinde ve bu ihtiyaçların karşılanabilmesi için gerekli olan miktarda ödünç 

para veya veresiye mal almaya ve benzeri kredi işlemlerini yapmaya yetkilidir. 

Yapmaya yetkili olduğu bu belirtilen işlemlerin geçerliği, onun seçtiği işlemin amaca 

uygun veya bu işlemle sağlanan para veya diğer şeylerin fiilen geminin korunması 

veya yolculuk yapmak için kullanılmış olup olmamasına bağlı değildir. Üçüncü kişi, 

kaptanın yetkisiz olduğunu veya sağlanan krediyi başka bir amaçla kullanma niyetinin 

bulunduğunu biliyorsa yahut bunları bilmemesi ağır bir ihmal oluşturuyorsa, kaptanın 

yaptığı işlem donatanı bağlamaz. 

Kaptanın kambiyo taahhütlerinden dolayı donatanın şahsen sorumlu tutulması, 

ona donatan tarafından açık bir temsil yetkisi verilmiş bulunmasına bağlıdır. 
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Kaptanın kanundan doğan temsil yetkisini sınırlandırmış olan donatan, bu 

sınırlandırmalara kaptanın uymadığını, sadece bunları bilen kişilere karşı ileri 

sürebilir. 

Kaptanla yaptığı sözleşmenin feshini bildiren donatan, kaptanın, feshi bildirim 

süresi içinde, yetkilerini kullanmasını yasaklayabilir. 

Vekâleti olmadan donatan hesabına kendi parasından avans veren veya kendi 

adına borçlanan kaptan, donatandan olan tazminat alacağı bakımından üçüncü 

kişiler durumundadır. 

Donatan, kaptanın onun adına hareket ettiğini bildirerek veya bildirmeyerek, 

gemiyi sevk ve idare eden kişi sıfatıyla kanuni yetkileri dâhilinde yaptığı hukuki 

işlemlerden dolayı üçüncü kişilere karşı hak iktisap eder ve borç altına girer. 

 Kaptan; donatana geminin durumu, yolculuk sırasında meydana gelen olaylar, 

yaptığı sözleşmeler ve açılan davalar hakkında düzenli şekilde bilgi vermekle 

yükümlü olduğu gibi, şartlar elverdikçe bütün önemli işlerde, özellikle 1105 inci 

maddede yazılı durumlarda, yolculuğun değiştirilmesi veya kesilmesi gerektiğinde ve 

olağanüstü tamirler ile alımlarda donatandan talimat istemek zorundadır. Kaptan, 

elinde donatana ait yeterli miktarda para bulunsa bile, olağanüstü tamirleri ve 

alımları, ancak zorunluluk hâlinde yapabilir. Kaptan, geminin bağlama limanına 

dönüşünde veya her isteyişinde donatana hesap vermek zorundadır. Kaptan; 

taşıtandan, yükletenden ve gönderilenden ödül veya tazminat gibi her ne ad altında 

olursa olsun navlun dışında aldığı bütün paraları da donatanın hesabına alacak 

yazmak zorundadır. 

Kaptan, donatanın muvafakati olmaksızın kendi hesabına gemiye eşya 

yükleyemez. Bu yasağa uymadığı takdirde, kaptan bu gibi yolculuklarda benzer eşya 

için, yükleme yerinde ve zamanında istenebilecek en yüksek navlunu donatana 

ödemeye zorunludur. Donatanın kaptanın ödediği navlunun karşılamadığı zararı için 

tazminat isteme hakkı saklıdır. Kaptan, yolculuk esnasında yükle ilgili olanların 

menfaati gereği eşyanın en iyi şekilde korunması için mümkün olan özeni 

göstermekle yükümlüdür. Kaptan, bir zararın önüne geçilmesi veya azaltılması için 

özel önlemlerin alınması 

gerektiğinde,   yükle   ilgililerin   menfaatlerini  göz   önünde   bulundurmaya   ve   mü

mkünse talimatlarını almaya ve durumun gereğine göre bu talimatları yerine 

getirmeye zorunludur. Talimat alınması mümkün olmadığı takdirde, kaptan kendi 

takdirine göre hareket eder; ancak yükle ilgili olanları, bu gibi durumlardan ve alınan 
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önlemlerden gecikmeksizin bilgilendirmek için üzerine düşeni yapar. Kaptan, bu gibi 

durumlarda eşyayı tamamen veya kısmen boşaltmaya ve eşyanın bozulması 

yüzünden veya diğer sebeplerden ileri gelebilecek büyük bir zararın başka surette 

önüne geçilemeyeceği anlaşılıyorsa, eşyayı satmaya; korunması yahut daha ileri 

götürülmesi için gereken parayı sağlamak için rehnetmeye yetkilidir. Kaptan, yükle 

ilgili olanların zamanında bizzat yapabilecek durumda olmamaları koşuluyla, eşyanın 

zıyaından ve hasara uğramasından doğan istem haklarını, mahkemelerde veya 

mahkeme dışında kendi adına kullanmaya yetkilidir. Yolculuğun izlenen rota üzerinde 

sürdürülmesini umulmayan bir hâl engellerse, kaptan durumun gereklerine ve 

imkânlar çerçevesinde uygulamaya zorunlu olduğu talimata göre, yolculuğa, başka 

bir rota üzerinde devam edebileceği gibi kısa veya uzun bir süre için ara verebilir 

veya kalkma limanına geri dönebilir. Kaptan, para ihtiyacı müşterek avaryadan 

kaynaklanmış olup da bunu karşılamak için değişik önlemlerden birine 

başvurabilecek durumda bulunuyor ise, bunlardan ilgililere en az zarar verecek 

olanını seçmek zorundadır. 

Müşterek avarya hâli bulunmadığı takdirde, kaptan, sadece, para ihtiyacı başka yolla 

karşılanamıyorsa veya diğer önlemlerin alınması donatan yönünden 

katlanılamayacak bir zararın doğmasına sebebiyet verecekse, eşyayı satabilir, 

rehnedebilir veya diğer bir şekilde eşya üzerinde tasarrufta bulunabilir. 

 

 

 

 

 

 

 


