Modülün içeriğine giriş
İşbu modül, Almanya, Avusturya ve Türkiye’de sigortacılık eğitimine dair Almanca ve Türkçe
lisanlarında verilecek temel eğitim planının bir parçasıdır. Hedef gruplar, sigorta kuruluşlarında
Almanca ve Türkçe lisanlarında çalışan ve müşterilere hizmet veren yeni personeldir. Bu modül
temel olarak – işbu temel eğitim planının diğer modülleri gibi aynı şekilde – Almanya, Avusturya ve
Türkiye’de göçmen geçmişine sahip çalışanlara yöneliktir.
Bu eğitim planının esası, Avusturya’da hali hazırda sigorta şirketlerinde uygulanan şirket içi mesleki
sigortacılığa giriş eğitimidir. Avusturya’daki temel eğitim programı bir çok alanda, Almanya Federal
Cumhuriyeti’ndeki sigortacılık eğitimi ile örtüşmektedir.
Türkiye’de sigorta uzmanlığına ilişkin devlet tarafından veya resmi olarak sertifikalandırılmış bir
mesleğe giriş eğitimi bulunmamaktadır. Türkiye’de sigortacılık alanında verilen eğitim iki şekilde
yapılmaktadır: bir yandan sigortacılık konusunda detaylı uzmanlaşmanın mümkün olmadığı genel
işletme eğitimi, bu eğitim mezunlarına sigorta şirketlerinde orta düzey yönetici olarak girişi
mümkün kılmaktadır ve sigortacılık konusundaki uzmanlaşma şirket içi eğitimlerle sağlanmaktadır.
Sigorta kuruluşlarında çalışan bu personelin görevleri, Almanya’da ve Avusturya’da çalışan bir
sigortacının görevleriyle örtüşmektedir. Türkiye’de diğer yandan sigorta acenteliğine yönelik bir
eğitim mevcuttur. Bu eğitim, sigorta kuruluşlarında alınan üç aylık bir temel eğitimi kapsamaktadır
ve tümüyle satışa yöneliktir. Bu üç ayın bitiminde genelde, şirket içi gelişim ve mesleki eğitim
tarafından eşlik edilen bir yıllık bir uygulama aşaması takip eder.
İki yıldan beri Türkiye’de faaliyet gösteren AB kaynaklı birçok sigorta kuruluşu, Almanya, Avusturya
veya Fransa’dan devralınan bir eğitim müfredatı ile çalışmaktadırlar. Sigortacılık branşında faaliyet
gösteren uluslararası büyük kuruluşlardaki bu gelişim, eğitimin tanımından veya mesleki temel
eğitimin
kontrol
sistemine
entegrasyonundan
bağımsız
olarak
eğitim
içeriklerinin
standartlaştırılmasına yol açmıştır.
Almanca konuşulan bölgede, sigortacılığa ilişkin mesleki eğitim mevzuatı kapsamında, Almanca ve
Türkçe lisanlarında geliştirilen modüller, özellikle Türkçe ve Almanca kültür bölgelerinde
yaşayanlara yönelik sigorta teklifleri, uluslar arası sözleşmeler ve kültürlerarası yeterlilikle ilgilidir.
Bu esasa dayanarak işbu münferit modüller, Almanya, Avusturya ve Türkiye’de sigortacılığa ilişkin
Almanca ve Türkçe lisanlarında verilen temel eğitim planı kapsamında geliştirilmiş ve denenmiştir.
Modüller Avusturya’da sigorta kuruluşlarında şirket dahilinde verilen mesleki temel eğitimde
kullanılmaktadır. Modülün tamamlanmasından sonra kişiler önce şirket içerisinde, akabinde
Avusturya’da genelinde devlet tarafından düzenlenen bir sınava katılmaya hak kazanmaktadırlar.
Bu sınavda “Türkçe” bilmek ayrıcalık sayılmakla birlikte, 2008 Nisan itibariyle henüz
sertifikalanmamaktadır. Buna ilişkin 2008 yılı sonu itibariyle sertifikalandırma hazırlıkları
başlatılmıştır. İşbu sertifikalandırma değerlendirmelerinin sonuçları, Almanya’da da benzerdir.
Türkiye’de çift dilli bu modüllerin kabulü, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2008 sonbahar / 2009
ilkbaharında gerçekleştirilecektir.
Eğitimin birinci bölümüyle ilgili olarak Almanya, Avusturya ve Türkiye’deki müşterek kısımlar büro
uygulamaları ve büro organizasyonunun özellikleri, bu üç ülkedeki sigortacılık ile ilgili temel
esasları, iletişim kültürü ve poliçelerdir.
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Eğitimin ikinci ve üçüncü bölümlerinde, kişisel sigorta ve mal sigortası alanında detaylı
bilgilendirme, kültürler arası yetkinlik ve serbest sigortacılığa giden yollar hakkındaki bilgilerin
iletilmesidir.
Mevcut modül, Avusturya, Almanya ve Türkiye’de faaliyet gösterilen sigortacılıkla Almanca ve
Türkçe lisanlarında meşgul olmaktadır. Bu modül, temel modül olarak kabul edilmelidir.
Eğitim alanlara aşağıdaki konula sunulmaktadır
-

Avusturya, Almanya ve Türkiye’de sigortacılığın esaslarına ilişkin bir önsöz
Sigorta denetiminin yapılarına ilişkin bir önsöz
Sigortaların işleme alınmasına ve organizasyonuna ilişkin bir önsöz
Sigortaların türleri ve şekillerine ilişkin bir önsöz
Ulusal bir düşünce çerçevesi dahilinde sigortaların kültürel özelliklerine ilişkin bir önsöz
Alıştırmalı çalışma malzemesi.

Modül hem Almanca hem Türkçe olarak mevcuttur. Eğitmenler için hazırlanan dokümanların yanı
sıra, modül sözlük ve lisana ilişkin açıklamalara sahip bir ek içermektedir.
Modül, Almanya, Avusturya ve Türkiye’de faaliyet gösteren çift dilli sigorta acenteleri ve sigorta
kuruluşlarının ek ders elementi olarak uygundur. Modül, Almanya, Avusturya ve Türkiye’de
sigortacılık eğitimi için Almanca ve Türkçe hazırlanan temel eğitim planına tamamlayıcı ve
bütünleyici olarak düşünülmüştür.
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Modülün temel eğitim planının bir kısmı olarak uygulanması
Modül, sigortacılığa ilişkin Almanca – Türkçe dillerinde hazırlanan geniş kapsamlı bir temel eğitim
planının bir parçasıdır. Modül, mevcut eğitim müfredatının ve eğitim materyallerinin yerine
geçmemektedir, daha ziyade bunları Alman – Avusturya – Türk özelliklerine mukayeseli olarak bir
takviyedir.
Modül, Almanca ve Türkçe konuşan sigorta kuruluşlarında seçilen uzmanlık alanlarındaki toplam
15 adet içeriksel modülün bir unsurudur. Modül, Türkiye, Avusturya ve Almanya’da kullanılabilir.
Mevcut Almanca – Türkçe çift dilli çerçeve müfredatı, aşağıdaki modüllerden oluşmaktadır:
-

Almanya / Avusturya ve Türkiye’de sigortacılığın ana hatları
Sigortacılıkta büro uygulamalarının ana hatları
Sigorta ve sigorta hukukuna ilişkin sözleşme yönetiminde gizlilik
modülü
Sigortacılıkta Almanca ve Türkçe konuşan kültür sahası arasında
kültürler arası yetkinlik modülü
Almanca – Türkçe lisanda iletişim alıştırmaları modülü
Almanca – Türkçe lisanda telefon alıştırmaları modülü
Müşteri hizmetleri, komünikasyon ve danışmanlık modülü
Sosyal sigortacılık modülü
Hayat sigortacılığı modülü
Yapı tasarrufu sigortası / yapı tasarrufu sözleşmeleri modülü
Motorlu araç mali sorumluluk sigortacılığı modülü
Ev eşyası ve mülkiyet sigortaları modülü
Sağlık sigortası modülü
Emeklilik sigortası modülü
Sigortacılıkta iş kurma modülü

Modüller, dil kursları değil, bilakis mesleki eğitim modülleridir. Başlangıçta, Avrupa Referansı
Çerçevesinde B1 seviyesinde Almanca ve Türkçe lisanlarına hakimiyet şart koşulmaktadır. İşbu
müfredat kapsamında Almanca ve Türkçe lisanlar için bir lisan sınıflandırma testi mevcuttur.
Modül, bir sigorta kuruluşunda direkt kullanım için tasarlanmıştır. Modül 90 dakikalıktır ve düzenli
bir eğitim süreci kapsamında öğrenim birimi olarak kullanılabilir. 90 dakikalık süre içerisinde, iki
alıştırma öngörülmüştür. Modül gerekli görülmesi halinde tekrarlanabilir ve yapılan alıştırmalar
alanında çeşitlendirilebilir ve bu sayede de 45 dakikaya indirgenebilir. Temel bilgi veren eğitim
içeriği dolayısıyla, müfredat oluşturanların sayısız deneyleri ve önerileri, modülün eğitim hedefine
ulaşmak için iki kez kullanılmasının yeterli olduğunu göstermiştir.
Her bir modül aşağıdakilerden oluşmaktadır:
-

Eğitim içeriğinin tanımlanması ile konuya giriş
Eğitim materyalleri ile birlikte eğitim içeriğine ilişkin gerekli bilgiler
Alıştırmalar
Takviye materyaller ve dokümanlar
Literatür bilgileri
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Hazırlık için eğitim alanlara aşağıdakileri öneryoruz:
-

Modül için eğitim alanlarla, 90 dakikalık sürede eğitim içeriğinin benimseneceği kesin bir
saatin kararlaştırılması gerekmektedir;
Eğitmenler modüle, “eğitim içerikleri” altındaki bilgilerin yardımı ile hazırlanabilirler;
Eğitim alanlara esasları ve tanımları içeren (ekteki) veri sayfaları teslim edilebilir;
Konuya giriş yaptıktan sonra, bir-iki alıştırma yapılabilir;
Alıştırmalar değerlendirmeleri ile birlikte tamamlandıktan sonra, bunu günlük mesai
içerisinde pratik bilgileri ile birlikte tekrar özet yapabilirler.

Çalışma malzemesi olarak kağıt ve kalem, eşlik eden materyaller ve de bir kara tahta ya da büyük
boyutlu kağıtlar (Flip Chart) önerilmektedir.
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Eğitmenler için didaktik bilgiler
Modül çift dilli düzenlenmiştir ve Almanca ve Türkçe dillerinde hazır olarak mevcuttur. Modülün
hedefi, sigortacılığa, sigortacılığın yapısına ve gelişimine ilişkin içeriksel bilgi aktarımının yanı sıra,
Avusturya, Almanya ve Türkiye’de bulunan çift dilli acentelerde sigortacılık alanında çalışanlar için
mesleki sözcük dağarcığının güçlendirilmesi ve geliştirilmesidir.
Modül hem Alman hem Türk mesleki sözcük dağarcığını ve formülasyon yardımlarını vermektedir.
İşbu mesleki sözcük dağarcığı, her iki dilin güncel dili içerisine yerleştirilebilir. Almanya veya
Avusturya’daki Alman – Türk geçmişe sahip eğitmenler için hedef, genelde bilinmeyen Türkçe
sözcük dağarcığını edinmek olmalıdır. Türkiye’de yaşayan eğitmenler için Almanca teknik terimlerin
iletilmesi gerekmektedir.
Modül, sigortacılar için mesleki ihtisasın iletilmesinde didaktik olarak önce eğitmen tarafından
verilen sözlü açıklamalar vasıtasıyla klasik yöntemi takip eder. Bunu pratik alıştırmalar, öğrenilen
bilgilerin denetlenmesi ve bir özet takip eder.
Modül, çift dilli eğitim alanlarda dilsel yeteneğin geliştirilmesinde didaktik olarak, “full immersion“
yönteminin esasına dayalı standart dil kapsamı içerisinde “task-based earning” yani “göreve yönelik
öğrenim” yöntemi takip eder.
Modülün ön şartı, eğitim görecek şahsın her iki ldile, yani Türkçe’ye ve Almanca’ya yeterli derecede
hakim olmasıdır. Eğitmenler için Avrupa Referansı Çerçevesinde B2 veya C1 esasında bir lisan
seviyesi önerilmektedir.
Modül alternatif olarak iki eğitmen veya ders veren şahıs tarafından uygulanabilir. Bu durumda 1.
şahıs Türkçe dilde, 2. şahıs Almanca dilde ders verir.
Modüler sınamasında edinilen tecrübeler, hedef dilin KARIŞTIRILMAMASI gerektiğini ortaya
çıkarmıştır. Cümle yapıları asgari olarak (bir dilin tam söz dizimi, bir dilin türdeş sözlüğü ile) bir dil
değişikliği gerçekleştirilmeden komple bir dilde tamamlanmalıdır. ÖNEMLİ olan, dillerin birbirine
karıştırılmasının kesinlikle engellenmesi gerektiğidir. Aynı koşul, bir şahsın bir dilde mevcut kavramı
bilmemesi ve bunu diğer dilden devralması durumu için de geçerlidir. Bu durumda kavramın
öncelikle hedef dilden başka sözcüklerle açıklanmaya çalışılması gerekmektedir. Öğretmen aranan
kelimeyi hedef dilde sözlü olarak söyleyebilir ve aynı zamanda tahtada yazılı olarak not edebilir.
Eğitim modülünün ideal olarak uygulanması için, mantık kısımlarına veya öğrenme kısımlarına
bölünmesini tavsiye ederiz. Bu kısımların her biri komple TEK BİR dilde iletilir. Akabinde bu kısım
İKİNCİ dilde tekrarlanır. Birinci kısım için, eğitmenin daha iyi vakıf olduğu dili kullanması maksada
daha uygundur. Almanya ve Avusturya’da bu genelde Almanca ve Türkiye’de Türkçe olacaktır.
Bunun tekrarı akabinde her defasında diğer dilde gerçekleştirilecektir. Yapılan bu tekrarda, ilave
ağırlık noktası mesleki kavramların ve mesleki sözcük dağarcığının iletilmesinde yatmaktadır.
Soruların her zaman öğretme dili olarak kullanılan dilde sorulması gerekmektedir. Bu şu anlama
gelir, şayet öğrenim görülen kısım Türkçe işleniyorsa, soruların da Türkçe sorulması
gerekmektedir. Cevaplar da, açık bir biçimde Avusturya ya da Alman sigortacılık koşullarına
dayansalar dahi, Türkçe olacaktır.
Gidişat için aşağıdakiler önerilmektedir:
-

1. dilde öğretim içeriğine giriş
2. dilde öğretim içeriğine giriş
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-

Kelime haznesi ve sözlüğe ilişkin sorulan soruların cevaplandırılması (her zaman sorunun
sorulduğu dilde cevap verin!)
1. dilde mesleki öğretim içeriğinin iletilmesi
2. dilde mesleki öğretim içeriğinin iletilmesi
Mesleki öğretim içeriğine ilişkin sorulan soruların cevaplandırılması (her zaman sorunun
sorulduğu dilde cevap verin!)
1. dilde 1. alıştırma
2. dilde 2. alıştırma
Özetleme / 1. dilde değerlendirme
Özetleme / 2. dilde değerlendirme
Eğitmenin dil veya içeriğe dair tuttuğu notlar

Modül alternatif olarak bir ders saatinde komple 1. dilde ve ikinci bir ders saatinde 2. dilde
kullanılabilir. Ancak edinilen deneyimler, modülün tavsiye edilen çift dilli versiyonunda en büyük dil
başarısının ve mesleki kelime haznesinin öğrenilmesinin her iki hedef dilin direk mukayesesi
esasına dayalı olarak, çalışma uygulamalarında mümkün olacağını göstermektedir.
Eğitmenin dilsel niteliğine bağlı olarak – şayet mümkünse – eğitim alanın fiili ifadesi içerisinde
yaptığı önemli dilbilgisi hatalarının derhal düzeltilmesi gerekmektedir. Bu meyanda, devamlı olarak
hedef dilde kalınması ve HİÇ BİR ZAMAN bir dilin gramer yapısının diğer bir dilden yardım alınarak
açıklanmaması önemlidir. Somut olarak, Almanca konuşulan bölgede Türkçe’de yapılan hataların
hiç bir zaman Almanca olarak açıklanmaması ya da Türkiye’de Almanca dilinde yapılan hataların
hiç bir zaman Türkçe açıklanmaması gerektiği söylenmektedir.
Çift dilli eğitim modülünün sınanmasından ortaya çıkan diğer bir deneyim, hedef dillerden birinde
dile ilişkin önemli noksanlar olması durumunda, işbu temel eğitim planına ait modüllerin çift dilli
eğitim alanların kapasitesini aşabileceğini göstermektedir. Bir derecelendirme testi, örneğin 1. dilde
B2 yeterliğini ama 2. dilde yalnızca A1 yeterliğini gösteriyorsa, çift dilli müfredatın bir tarafa
bırakılması gerekmektedir. Eğitim alanların, 2. dili Avrupa Referans Çerçevesi’nin esasında aynı
şekilde B1 seviyesine yükseltmeleri için önce klasik dil kursunu ziyaret etmelidirler. Bu çerçeve
eğitim planı çerçevesinde uzman büro çalışanları için Almanca ve Türkçe dillerinde derecelendirme
testleri mevcuttur.
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Eğitim içeriği
Sigortacılık tarihi içerisinde yolculuk
Başlarda, Yunanlılar ve Romalılar zamanında müşterek tehlikelere karşı
savunma esasına tekabül eden düzenlemelere yol açan dayanışma duygusunun
fikri vardı. Babil Kralı Hammurabi’nin (M.Ö. 1700) kanunları bile,
kervanlara düzenlenen soygunlar nedeniyle meydana gelen zararların,
hepsine eşit paylaşılması gerektiğini yazmaktaydı. Filistin’de katırcılar
da bu fikri kabul ettiler. Yük hayvanlarının yırtıcı bir hayvana kurban
gitmesi durumu için kendilerini emniyet altına almışlardı. Mısır’da
piramitleri inşa edenler, aynı esasa dayanarak bir defin derneği
kurdular. Bunun her bir üyeye öbür dünyaya yapacağı yolculuk için uygun
bir çeyiz sağlaması düşünülmüştü. Milet’te halk meclisi, herkesin
hazineye 3.600 Drahmi veya daha fazlasını ödemesine ve bu sayede ömür
boyu %10 oranında yıllık bir emekli maaşı alacağına karar vermişti. Buna
katılanlar, çoğu zaman emekli maaşlarını mümkün mertebe yıllarca almanın
avantajını sağlamak isteyen çok genç insanlar olmuştur. M.Ö. 200 yılları
civarında, deniz taşımacılığında Rodos adasından adını alan
tehlike
birliğinin yasal düzenlemesi olan “Lex Rhodia de iactu“ meydana
gelmiştir. Buna göre, geminin tehlike altında olduğu zamanlarda malların
güverteden atılması nedeniyle meydana gelen zararlar, iştirak edenlerin
hepsi tarafından karşılanacaktı. Eski Yunan ve Roma uygarlığının yargısı
da yine sigorta benzeri bir düzen hakkında hükümler içermekteydi.
Şimdi birkaç yüzyıl atlayıp ortaçağa gelelim. Başlamakta olan işlek mal
trafiği
ve
özellikle
deniz
ticaretinde
ticaret
ilişkilerinin
genişletilmesi nedeniyle, nakledilen malların kayboluyor veya hasar
görüyordu. Maruz kalınan zararların tazmin edilmesi için, ücret karşılığı
sigortanın
ilk
şekilleri
meydana
gelmiştir.
Bu
türün
en
eski
yöntemlerinden biri deniz ödünç senedi idi (foenus nauticum): Her kim ki
bir deniz seyahatine çıkıyor ya da deniz yolu ile mallarını sevk
ettiriyorsa, kendisine seyahat süresince faiz getiren bir ikraz
verilmekteydi. Gemi usule uygun varması gereken limana varırsa, ikraz
faizleri ile birlikte geri ödenmesi gerekiyordu. Gemi ya da üzerindeki
yük, örneğin bir fırtına veya korsanlar tarafından saldırıya uğradığından
kaybediliyorsa, ikrazın geri ödenmesine gerek kalmıyordu ve faizler de
ödenmiyordu. Ancak git gide artan faiz tefeciliği yüzünden, deniz ödünç
senedi Papa IX. Gregor tarafından yasaklandı ve bu sayede, bugün
bildiğimiz şekli ile deniz sigortasının temeli atılmıştır.
İlk sigorta sözleşmesi, öncesinden ödenen bir primi ve sigortalanan
geminin kaybolması halinde belirli bir sigorta teminatı içeren 1347
yılında yapılmıştır. Daha 14. yüzyılda, işbu sözleşmeler kaleme
alınırken, bu güne kadar sigortacılıkta muhafaza edilen “Poliçe” kavramı
yerleşmiştir. Önceleri kırsal kültür çevrelerinde sonra da İngiltere’de
deniz sigorta yönetmelikleri bunu takip etmiştir. Eski ortaçağın önceleri
kooperatif olarak organize edilen ve mekansal açıdan kısıtlı yangın
loncaları (Avusturya’da ilk yangın söndürme yönetmeliği 1278) büyük
yangın felaketleri, özellikle 1666 yılında Londra’da meydana gelen feci
yangından sonra bugünkü yangın sigortası ortaya çıkmıştır. Avusturya
topraklarında, Almanya ve İngiltere’nin aksine temel sigortacılar
sıfatıyla yalnızca yerel çiftçi sigortaları
bulunmaktaydı (örn.
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Kremsmünster 1710). Ancak imparatoriçe Maria Theresia, yabancı örneğe
göre yangın sigortasının yürürlüğe konulmasını planlamıştır. Fakat bu
plan gerçekte yalnızca Ön Avusturya Eyaletlerinde (1764 tarihli “Ön
Avusturya Yangın Ortaklık Yönetmeliği”) gerçekleştirilmiştir. Diğer
kısımlarda ise devlet tarafından dolaylı destekte kalınmıştır. Yangın
esnasında zarar gören kişiye, tıpkı bir sakat gibi hemşehrilerinin
merhametine başvuruda bulunmasına izin verilen bir yangın mektubu
verilmekteydi
(yangın
dilenciliğinin
devlet
tarafından
yetkilendirilmesine ilişkin 1750 tarihli imparatorluk patenti). Aynı
zamanda yangın ve su baskını nedeniyle zarar gören yurttaşların vergi
ödemelerinin tazmin edilme sistemi de yaygındı. Her iki tedbirde de kötü
niyet nedeniyle bir başarı elde edilememiştir. Ancak 1811 yılında
Avusturya’da ilk yangın sigortası şirketi, “Genel Yangın Sigortası
Kuruluşu” kurulmuştur. Tıpkı yangın sigortasında olduğu gibi, hayat
sigortasının
Engiltere’den
çıkarak
Avusturya
–
Macaristan’da
yaygınlaşması birkaç yıl sürmüştür.
Bugünkü tanıdığımız şekli ile hayat sigortası, matematik bilgilerine
dayanmaktadır. Bunun esası olasılık hesabında – Leibnitz ve Pascal’ın
bunda büyük ölçüde payı bulunmaktaydı – ve de insanın hayat beklentisi
hakkında yapılan detaylı kayıtlarda yatmaktadır. Geç yürürlüğe girmesine
rağmen, hayat sigortası çok kısa bir süre içerisinde büyük önem kazanmış
ve sigorta endüstrisinin en önemli unsuru haline gelmiştir. Bu suretle
Avusturya hayat sigortası 1850 yılında 20 milyon Gulden’lik bir mevcut
arz etmiştir; 20 yıl sonra bu rakam 338 milyon Gulden olmuştur.
Sağlık sigortasının başlangıcı, hep birlikte organize edilmiş sivil
toplum örgütlerini idame ve muhafaza eden ortaçağın esnaf loncasında,
derneklerinde ve cemiyetlerinde yatmaktadır. Bu kuruluşlar üyelerine
başlarda mütevazı bir temel bakım sağlamaktaydılar ve günümüzün sağlık
sistemimizin temelini atmışlardır. Endüstriyel devrim esnasında – buharlı
makinenin icadı, endüstriyel üretime geçiş ve elektrik enerjisinin
gittikçe artan kullanımı – hiç bir zaman tahmin edilemeyen ekonomik bir
kalkınma meydana gelmiştir. Bu suretle sırf 1867 ila 1873 yılları
arasında 1005 adet anonim şirket ve 175 banka kurulmuştur. İşbu kalkınma
o tarihlerde çok genç sigorta endüstrisi büyük taleplerle karşı karşıya
bırakmıştır. Her gün daha da büyüyen riskler, reasüransların kurulmasına
yol açmıştır (1869 Viyana Reasürans Ortaklığı).
1874
yılında
Avusturya-Macaristan’da
81
adet
sigorta
kuruluşu
bulunmaktaydı. Sigortacılık endüstrisinin ekonomik önemi nedeniyle,
devlet bu tür işlerle çok erken ilgilenmeye başlamıştır. Daha 1852
yılında
“Birlik
Patenti”
ile,
1880
yılında
devlet
denetiminin
sertifikalandırılması hakkında yönetmelik ve İçişleri Bakanlığı’nda
sigorta tekniğine ilişkin bir büronun kurulması ile genişletilen, devlete
ilişkin denetimin ilk adımı atılmıştır. Kısa zamanda, sigortacı ve
sigortalanan arasındaki hukuki ilişkinin bir yasal esasa dayandırılması
gerekliliği de fark edilmiştir. 1881 yılının Genel Medeni Kanunu’na
(ABGB) ve Ticaret Yasası’na göre 1917 yılında, bugün 1997 baskısı ile
sigorta sözleşmesi hakkındaki federal yasanın (VersVG) öncüsü olarak
kabul edilen sigorta sözleşmesi hakkında yasa yürürlüğe konulmuştur.
Endüstriyel devrime paralel olarak, daha başka sigorta olanakları ile
ilgili ihtiyaç doğmuştur.
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Küçük sanayiden büyük stilde fabrikasyona geçiş, hedefi – eskiden
faaliyet gösteren serbest meslek sahiplerinin aksine – bağımlı ve çoğu
zaman malvarlığı olmayan çalışanlara iş göremezlik ve hastalık halinde
bir
temel
bakım
sağlamak
olan
sosyal
sigortaların
gelişimini
desteklemiştir. Avrupa yasal sosyal sigortalara ilişkin temel, Bismarck’a
kadar dayanan 1 Kasım 1881 tarihli “İmparatorluk Mesajı”. Avusturya’da
1887 yılında Çalışanlar için Kaza Sigortası Hakkında Kanun, 1888 yılında
Sağlık Sigortası Kanunu bunu takip etmiştir. İşbu mütevazı temeller
üzerinde, Avusturya Sosyal Sigortaları gelişmiştir. Nihayetinde 1955
yılında Federal Genel Sosyal Sigortalar Yasasında (ASVG) sosyal
sigortalar hukuku özetlenmiştir. İşbu iki büyük grubun gelişimi hukuki ve
ekonomik açıdan paralel yürümemektedir. Sosyal sigorta, geniş kitlelerin
sosyal politik açıdan arzu edilen asgari güvencesini garanti eden,
standardize edilmiş ve sınırlandırılmış hizmetler yüzünden karakterize
edilmiştir. Bunun ötesindeki koruma, sosyal sigortalar kurumuna rekabette
değil, bilakis devlet tarafından yapılan ödemelere mantıklı bir bütünlük
sunan sözleşme sigortaları tarafından teklif edilmektedir. Fakat özel
sigorta yalnızca şahıs sigortalarını değil, bilakis eşya ve malvarlığı
sigortalarının her türünü işletmektedir. Onlarsız modern bir ekonomi
düşünülemez.
Sözleşme sigortasının ekonomik anlamı
Sigorta endüstrisi, ülkemizde önemli bir ekonomi faktörüdür ve siyasi
iktisadın genelinde önemli bir pay oluşturmaktadır. 27.000’i aşan
çalışanı ile 42 milyonun üzerinde sigortalanmış riskte, en farklı ürün ve
hizmetler için yılda 13 milyar 9 milyon kazanç sağlamaktadır. Fakat
sigorta sözleşmesi – ister bu çok uluslu bir şirketler grubu olsun, ister
küçük bir işletme, çiftçi veya sanatkar olsun – bireysel kişilerin olduğu
kadar ekonomi işletmesinde de sayısız türde hasar durumlar için maddi
bakımı üstlenmektedir. Sigorta ödemelerini, risk ortaklığının münferit
üyelerinin kendi sigorta sözleşmeleri için ödemiş oldukları aidatlardan
finanse eder ve üstlenilen riski tüm ortaklığa paylaştırır. Birey riskini
primin ödenmesinin yükümlülüğü ile değiş tokuş eder ve buna karşılık
hasar
durumunda
ekonomik
iflasla
karşı
karşıya
kalmayacağının
güvencesinin duygusunu edinir. Hazarı tazmin etmek için rezervde olandan
daha az para alıkonulması gerektiği için, sigortaların risk taşıyıcı
fonksiyonu sayesinde sigortalanan kişinin likiditesi otomatik olarak
yükseltilir. Boşa çıkan sermaye, yeni yatırımlara hazır haldedir. Modern
ekonomi, sigorta güvencesi olmadan tasavvur bile edilememektedir. Bizler
sadece akitsiz olarak yalnızca kısıtlı olarak mümkün olabilecek hayat
sigortası veya mal sigortasıyla, kredi ilişkilerini veya Leasing
işlemlerini veya Nakliye- ve Kredi sigortası olmadan o zamanki değere
sahip olamayacak İthalat/İhracat – işlerini mi düşünüyoruz. Fakat
hastalık-, hayat- ve kaza sigortaları gibi “bireysel” sigortalarda tedbir
mahiyetleri vasıtasıyla münferitlerin sosyal tedbirlerinde bir hayli paya
sahip ve devlet bütçesinin yükünün hafiflemesini sağlamaktadırlar.
Münferitlerin tedbir isteği akla gelebilecek tüm tehlikelere karşı ne
kadar büyük olsa da, her bir olasılığı kapsayan bir koruma mümkün
değildir. Sigorta endüstrisinin önemli bir düsturu şöyle der: Sigorta
primi ekonomik açıdan katlanılabilir olmalıdır! Sigorta kapsamının fiyatı
ancak her şeyin ve hepsinin birden birlikte sigortalanmadığı taktirde
uygun olabilir. Ütü yaparken bir yanma hasarı, kırılmış bir şarap kadehi
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veya fırında yanmış bir kek gündelik olağan talihsiz kazalardır,
bunlara çoğunlukla dikkatsizlik veya düşüncesizlik sebep olmaktadır. Esas
itibariyle sigortayı ödenen primlere göre oldukça yüksek hasarlarla da
düşünmek gerekir, ki benzer rizikoların tazmini oldukça pahalıya mal
olurdu. Daha yüksek olan primler sayılara da dikkat etmelidir. Ekonominin
gelişen globalleşmeyle, artan sanayileşmeyle ve görünen sınırsız teknik
ilerlemeyle sigortacıdan talepler de büyümektedir.
Tam karşılayıcı teminatı sağlayabilmek için, tam bir esnafın esaslarına
göre bir münferit tarafından artık taşınamayacak olan durumları
karşılayacak durumda olabilmek için, sigortalar kendi açılarından benzer
rizikolara bir arada akdetmekteler. Tek başına milyarlarca hasara
sebebiyet veren su baskını felaketlerini, yolcu uçaklarının düşmesini
veya ABD de neredeyse yıllık olan siklonları düşünelim. Bu tür büyük
hasarlardan bazıları münferit bir sigortalının ekonomik geçimini ciddi
olarak tehlikeye düşürür. Esas itibariyle daha büyük risklerin dağılımı
için iki varyant oluşmuştur: müşterek sigorta ve mükerrer sigorta.
Müşterek sigortada risk birçok sigortacıya nispeten aktarılmaktadır. Bu
paylaştırma poliçede de belgelenmektedir. Sigorta yaptıran sigorta
durumunda bireysel sigortacılara karşı üstlendikleri paya göre hakları
bulunmaktadır. Mükerrer sigortada sadece sigortacı sigorta yaptırana
karşı tüm sorumluluğu taşımaktadır. Fakat risklerinin bir kısmını,
hissesine düşen prim payıyla birlikte mükerrer sigortacıya verir. Başka
bir ifadeyle söz konusu olan sigortacının sigortasıdır. Fakat mükerrer
sigortanın kendisi, riskini başka bir mükerrer sigortacıya retrosesyon
olarak anılan yolla sigortalamaktadır. Sigorta endüstrisinin fonksiyonu
tek başına risk taşıyıcı faaliyeti olarak yetinmemektedir. Sigortalar
primlerin peşin ödenmesi vasıtasıyla sermaye bakımından bir hayli yüksek
miktar toplamaktadırlar (sermaye toplama havuzu). Bu kazançların bir
kısmı ekonomiye yatırım için kullanıma hazır tutulmaktadır.
Bu ileride
vuku bulacak sigorta olayları için rezervlerin oluşturulabilmesi için
mümkündür. Para, hasar olayları için gereksinim olmadığı sürece, faiz
karşılığında ekonomiye ve devlete ait yerlere ödünç verilebilir. Bu
paralar ulusal ekonomi ile ilgili anlamlı bir faktör ortaya koymaktadır
ve birçok şekilde ekonomiye destek vermektedir. Bu her şeyden evvel ev ve
okulların inşası için geçerli değildir. Gayri menkuller özellikle güvenli
bir sermaye yatırımı olarak kendilerini kanıtladıkları için, ihtiyatların
iyi bir kısmı gayri menkule yatırılmaktadır. Böylece çok sayıda büro
binaları en iyi durumda olarak sigorta şirketlerinin mülkiyetindedir ve
bununla da kira gelirleriyle benzer rizikoların finansal olarak
güçlenmesine katkıda bulunmaktadırlar.
Başkaca önemli ulusal ekonomi görevi ise sürekli daha iyi duruma gelen
hasarı önleme organizasyonudur. Sigorta şirketleri dahi kendi menfaatleri
açısından, hasarları mümkün olduğunca düşük tutmakla ilgililer. Sonunda
az hasar olayları daha düşük bir prime götürmektedir. Bu bağlamda yangın
önleme yerlerine, trafik eğitimi ve kaza önleme hem de hayat- ve hastalık
sigortasının önlemi alınmış sağlık hizmetleri hatırlatılmış olmaktadır.
Bununla sigorta endüstrisi üç önemli faktörü anlatılmış olmaktadır: Risk
tazminatı, sermaye toplama havuzu ve hasar önleme.
Bunun sigorta hayatın tüm alanlarına etki eden bir ekonomi dalıdır.
Devlet tarafından kontrol ise mantıklı bir sonuçtur. Avusturya’da
Finansal piyasa denetim makamı sigorta denetim makamı olarak görev
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yapmaktadır. Her bir sigorta şirketinin iş faaliyetini en küçük detayına
kadar gözlemlemekte ve yasal iş ahlakını korumaktadır.
Sigortalı olmak, iyi bir duygu mu? Veya bir görev mi?
Her birimiz günlük olarak çok sayıda tehlikeye maruz kalmaktayız. Acaba
sokaktaki trafiği veya sinsi bir virüs hastalığını, jimnastik yaparken
veya kayak yaparken yaralanmayı düşünüyor muyuz? Gazeteler hırsızlık,
soygunculuk ve ev hırsızlığı haberleriyle dolu ve televizyondan neredeyse
her akşam fırtına hasarları veya korkunç yangınlar hakkında haberler
öğreniyoruz.
“Başkaları” bir felaketzede olduğu sürece, bu tehlikeleri fazlasıyla
ciddiye almama eğilimi göstermekteyiz. Fakat bu durum, yakın bir
akrabanın veya sadece bir komşunun dahi ön görülmemiş bir olaydan dolayı
zarar gördüğünde hemen değişmektedir. Böyle durumlarda çoğunlukla neden
tamda bu veya o, neden bir başkası değil diye kendimize sorarız? Buna
cevap aramak lüzumsuzdur. Herkesin başına bir felaket gelebilir. Bizler
hepimiz aynı türde tehlikelerle tehdit edilen, adeta bir insan
topluluğuyuz.
Bizden birini bir arabanın altına alması, Bir dolandırıcının evi
boşaltması veya bir fırtınanın üstümüzdeki çatıyı uçurması olasılığının
ne kadar büyük olduğunu bize istatistik söyleyebilir. Aynı tehlike
tehdidi altında olan kişilerin, malların veya ayni değerlerin doğru
tespit edilmiş sayılarını gözlemliyor ve gerçekli zaman aralığı
içerisinde meydana gelmiş hasarların miktarını ve tutarını kaydediyor.
Mahvolan gözlemlerin sayısı ne kadar büyükse, o oranda da gelecekte
meydana gelecek hasar olayları hakkında önceden yapılan tahminler
güvenilir olmaktadır. Veya başka bir ifadeyle: belli bir olayın
ihtimaline tesadüf etkisi, incelenen olayların sayısı arttıkça sürekli
olarak azalmaktadır.
Bununla, Jakob Bernoullis (1654 – 1705)sözleriyle
bir tehlikenin ölçülebilirliğinin önemli temellerini önceden formüle
ettik: büyük sayıların kanunu. Kuşkusuz bize bu büyük sayıların kanunu,
kimin olduğunu değil, bilakis sadece olayı ve içimizden kaçının ortalama
olarak belli bir musibetten felaketzede olacağını söylemektedir.
Yani
benzer rizikoların her bir üyesi için hasarın oluşması belirsiz olarak
kalmaya devam edecektir.
İstatistiğin gelecekteki hasarların sayısı ve tutarı hakkındaki hayret
verici belli tahminleri ile artık oluşan hasarların teorik olarak benzer
rizikoların her bir üyesinin bir kesitte kaybedeceği her bir maddi
değerin hesaplanması da mümkündür. Yani eğer her birinin bu doğru
hesaplanabilir ödentiyi ortak bir kasaya öderse, o halde felaketin isabet
ettiği
kişilere,
hasarın
tazmini
için
gereken
tam
tutar
hazır
bulunmaktadır. Bundan dolayı bu birliği tek bir risk taşıyıcısı olarak
organize etme ve bu şirketin finansal rizikosunu hepsine eşit olarak
dağıtma düşüncesi, oldukça akla yakın olmakta. Elbette bu tür organize
edilmiş risk ortaklığı uygulamada çoktan mevcut bulunmaktadır. Her şeyden
önce kırsal bölgede sigorta benzeri kuruluşlar bulunmaktadır – yangın
sandıkları veya örneğin bağcı kooperatifleri. Bu küçük birliklerin doğa
gereği yalnızca az üyeleri oldukları için tek bir büyük hasar böyle bir
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(risk ortaklığının) finansal kapasitesini kolayca aşacaktır.
sayıların kanunu tamamıyla burada da yerine getirilmelidir.

Büyük

Modern sözleşme sigortacıları yukarı doğru yasal olarak limitsiz olan
sözleşme taraflarıyla, bu koşulu ziyadesiyle karşılayabilmektedir. Fakat
onlar dahi kendi ekonomik varlığını tehdit eden bu tür felaket olaylarına
karşı (büyük hasarlar)yine kendilerini risk ortaklıklarına bağlıyorlar.
Sözleşme sigortasında sigorta yaptıranla sigortacı arasındaki bağlantı –
her iki tarafın karşılıklı haklarını ve yükümlülüklerini ortaya koyan
adından da anlaşıldığı üzere – sözleşme vasıtasıyla düzenlenmektedir.
(Buna ilaveten “Sigorta tarihine keşif gezisi” bölümündeki açıklamalarda
da bakınız.)
Sözleşme, sigorta yaptıranın – serbestçe seçilmiş birsigortacıya başvurmasıyla ve bu başvurunun sigortacı tarafından kabul
edilmesiyle gerçekleşmektedir.
Sigorta yaptıran bununla sigortalıya
ödenecek paranın kapsamına geniş ölçüde etki edebilir. Onda sosyal
sigortayla arasındaki önemli farkı da bulunmaktadır. Gerçi sosyal sigorta
da risk ortaklığının düşüncesinde yol bulmakta; fakat başkaca önemli bir
unsur ise sosyal prensip: Herkes sosyal sigortanın görevlerini yerine
getirebilmesi için gerek duyduğu araçlara, etkinliğine ölçüsüne göre
katkıda
bulunmalıdır.
Bundan
dolayı
primler
gelire
göre
kademelendirilmiştir: Kim daha çok kazanıyorsa, sigorta olayında anı
hizmeti almasına rağmen ortak tencereye daha fazla katkıda bulunmak
zorundadır. Hizmetler için araçların girdisi buna rağmen yetmiyorsa, o
halde
fark
kamudan
federal
bütçeden
sübvansiyon
şeklinde
denkleştirilmektedir. Sosyal sigortanın amacı ise, mümkün olduğunca geniş
nüfus kesimine yaşlılık, hastalık, işsizlik ve iş kazası durumunda temel
bakımını sağlamaktır. Bunun dışında onun sunduğu sigortalıya ödenecek
olan para dul- ve yetim sigortasını ve de analık yardımı ve ölüm parasını
da kapsamaktadır.
Kanuni temeller
Sigortacılığın en önemli kanuni temelleri şunlardır:
-

Sigorta sözleşmesi kanunu
Sigorta şirketlerinin denetimi kanunu
Resmi gazete Sigorta uzmanı
Genel sigorta koşulları
Genel medeni kanun (Avusturya’da ABGB, Almanya’da BGB)

Kamu menfaatinde ve sigorta yaptıranın korunması için sigorta şirketleri
(sosyal sigortalar değil) sigorta denetimi altına alınmıştır. Özel
sigortalar için hem Avusturya da hem de Almanya da sigorta şirketlerini
denetleme kanunu (VVG) geçerlidir. Söz konusu kanuni hükümler Türkiye de
kendine ait bir sigorta kanunu altında düzenlenmektedir (Sigortacılık
Kanunu).
Sigorta şirketi ile sigorta yaptıran arasındaki sözleşme (Sigorta
sözleşmesi) VVG’ye göre teklifsiz olarak yapılabilir, sigortacı sigorta
yaptırana sigorta sözleşmesi hakkında bir belgeyi (Poliçe, sigorta
belgesi), genel sigorta koşullarını (AVB) veya bir tüketici bilgisini
vermelidir. Sigorta yaptıran, sözleşmede belirlenen bir seferlik veya
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sürekli olan primi ödemelidir. Risk artışlarını bildirmelidir ve sigorta
olayının başlangıcını gecikmeksizin haberdar etmelidir.
Avusturya da özel sigorta, sigorta sözleşmesi kanununda düzenlenmiştir.
Münferit olarak (örneğin Motorlu araç trafiği sigortası) sigorta
zorunluluğu bulunmaktadır.
Münferit sigorta şubeleri devlet tarafından
teşvik edilmektedir. Açık (örneğin yangın hasarı için) ve özel sigorta
kurumları sigorta şirketi denetimine tabidirler. Avusturya da:
Sigorta- ve Emekli sandığı denetiminin görevleri
Sigorta denetimine, sigorta şirketlerini denetleme kanununda – VAG, Resmi
Gazete No. 569/1978, ve motorlu taşıt – sorumluluk sigortası kanununda
1994, Resmi Gazete No. 651/1994 ve beher geçerli olan bunlara ait olan
yönetmeliklerdeki metinlerde düzenlenmiş olan ve FMA’ya tahsis edilmiş
beher geçerli olan metninde resmi görevlerin ve yetkilerin yerine
getirilmesi sayılmaktadır. Emekli sandığı denetimine emekli sandığı
kanununda –PKG, Resmi Gazete No. 281/1990, ve işletme emeklilik kanununda
– BPG, Resmi Gazete No. 282/1990 beher geçerli olan metinlerinde ve beher
geçerli olan bunlara ait olan yönetmeliklerdeki metinlerde düzenlenmiş
olan ve FMA’ya tahsis edilmiş beher geçerli olan metninde resmi
görevlerin ve yetkilerin yerine getirilmesi sayılmaktadır.
Sigorta şirketlerini denetleme ve emekli sandıklarını denetleme alanına
özellikle sigorta şirketlerinin ve emekli sandıklarının tamamının yerinde
sürekli gözetimi, sigorta şirketlerini denetimine özgül tavsiyeler ve
emekli sandıklarının denetimine özgül yasal gelişimi için tavsiyeler,
alan çerçevesinde uluslararası organlarına katılım ve de konsesyon
meseleleri ve idari denetim dahildir.
Bu alan “ emekli sandıklarının denetimi ve aktüer analiz”, “Sigorta
şirketleri üzerinde resmi denetim”, “Finans denetimi hayat sigortası” ve
“
Finans
denetimi
hayat
sigortası-olmayan”
bölümlerine
tanzim
edilmektedir.
“ Emekli sandıklarının denetimi ve aktüer analiz” bölümü emekli
sandıklarının denetlenmesinde (özellikle iş planlarının incelenmesi
için,tahkik
aktüerlerinin
konuları,
şirket
hareketlerinin
sürekli
gözetimi, mali yıl hesaplarının kapanışlarını inceleme, hesap raporları
ve sermaye tahakkuku) ve de genel anlamda aktüeryal konularda yetkilidir
(özellikle matematiksel sigorta esasları, hayat- ve hastalık sigortası
ürünlerinin incelenmesi ve analizi, aktüer ve kara iştirak sistemleri).
“Sigorta şirketleri üzerinde denetim” bölümü özellikle konsesyon-,
tahsis- ve bildirim işlemleri,likidasyon, mevcudat aktarımı, beyanlara,
bildiri ve denetim bakımından alana tabi olan tüm şirketlerin resmi
denetim işlemlerine ve de bu faaliyet alanında hukuku yorumlamaya
yetkilidir.
“ Finans denetimi hayat sigortası” bölümü özellikle ağırlıklı olarak
kişisel sigorta ile ilgili olan sigorta şirketlerinin finans denetimi,
ticari işletmenin önlemler dahil olmak üzere sürekli gözetimi, oran
analizi, yerinde inceleme, sigorta şirketlerinin sermaye yatırımları,
karşılayıcı stoklar, aktüeryal ihtiyatların örtülmesi ve yedieminlik
meseleleri için yetkilidir.
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“Finans denetimi hayat sigortası- olmayan” bölümü özellikle ağırlıklı
olarak hasar sigortası ile ilgili olan sigorta şirketlerinin finans
denetimi, ticari işletmenin önlemler dahil olmak üzere sürekli gözetimi,
oran analizi, yerinde inceleme, kendi imkanlarıyla donatım,sigorta
gruplarının yönetmeliklerini hayata geçirmek, sigorta şirketlerinin
raporunu sunmaya ve onların iç revizyonları için yetkilidir.
Almanya’da:
Sigorta şirketlerini denetleme kanununun (VAG)geçerlilik alanında özel
sigorta işleten ve merkezleri Almanya’da olan tüm özel ve kamusal- hukuki
sigorta şirketleri, ya BaFin’in denetimi altında bulunmaktalar ya da
eyaletleri denetleyen makamın denetimi altında bulunmaktadırlar. BaFin
tarafından gözetilen 2002 yılının başından buyana emeklilik fonları ve
Aralık 2004 den buyana da yurtiçi mükerrer sigortacıları VAG’a göre
tabidirler.
Sigorta şirketlerinin denetimi Birliklere ve ülkelere
Federal Almanya Cumhuriyeti’nin federe sistemine göre.

ayrılmıştır

–

BaFin birlik için Almanya da faaliyet gösteren, ekonomik açıdan oldukça
anlamlı olan özel sigorta şirketlerini ve bir federal devletin sınırları
ötesinde faaliyet gösteren kamusal-hukuksal rekabet sigortacılarını
denetlemektedir.
Ülkelerin denetleme makamları her şeyden önce faaliyetlerini ilgili
federal devletle sınırlı tutan sigortacıları ve ekonomik açıdan daha az
anlam ifade eden özel sigortacıları denetlemektedir.
Sigortacılık faaliyeti özel ölçüde güvene dayanmaktadır. Müşteriler özel
sigortacılarından, güvenilir bir sözleşme ortağı olmalarını – ve bunun
çoğunlukla uzun süreli olmasını beklerler. BaFin sigorta şirketleri
üzerindeki denetimleriyle önemli sosyal ve ekonomik görevleri yerine
getiriyor ve tüm finans sektörünün uzun vadeli istikrarına katkıda
bulunmaktadır. Sigorta denetiminin yasal temeli VAG’ dır.
Sigorta denetiminin her iki ana hedefleri VAG’nın 81. paragrafına göre şu
şekilde geçmektedir,
* Sigortalıların menfaatlerini yeterli şekilde korumak ve
* Sigorta sözleşmesinden doğan yükümlülüklerin her zaman yerine
getirilebilir olmasını garantilemek.
Bunda ödeme gücü denetimi de özel anlam kazanmaktadır. Sigortacılar,
özellikle
yeterli
aktüeryal
ihtiyatlar
oluşturmalıdırlar,
varlık
değerlerini garantili ve kazançlı yatırımlara yatırmalı ve ticari
kurallara riayet etmelidirler.
Türkiye’de:
Sigorta şirketlerinin denetiminin görevleri Türk sigorta denetiminin
“Sigorta denetleme kurulu” tarafından gözetilmektedir. Yasal şartlar,
münferit bir sigorta denetleme yönetmeliğinde bulunmaktadır (Hazine
Müsteşarlığı, Sigorta Denetleme Kurulu Yönetmeliği).
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Sigorta şartları
Sigorta şartları, bir sigorta sözleşmesinin anlaşmalarıdır ve sözleşme
içeriğini düzenlemektedirler.
Sigortanın, tek başına sözleşmenin yasal hükümleri tarafından
somut
değil de aksine soyut olarak tasvir edilmiş bir ürün olduğu için, sigorta
şartları
normal
sözleşme
anlaşmaları
karşısında
özel
bir
anlam
taşımaktadırlar. Sigorta sözleşmeleri vasıtasıyla öncelikle sözleşme
konusu oluşmaktadır. Buna karşın bir satış sözleşmesinde sadece orada
tanımlanmış konunun mülkiyet intikalinin tasfiye tarzı düzenlenmektedir.
Bundan dolayı bir sigorta sözleşmesinin anlaşmaları özel bir anlam
kazanmaktadırlar.
Sigorta, büyük rakamlara ulaşan risk ortaklıklarının ortaklaşa tazmin
edilmesi gereken kolektif bir iş olduğu için,sigortacıların sigorta
sözleşmesi
mümkün
mertebe
tekdüzen
de
olmalıdırlar.
Bu
amaçla
sigortacılar
tüm
sözleşmeler
için
aynı
sigorta
şartlarını
kullanmaktadırlar. Sadece çok sınırlı bir kapsamda münferit bir olayda
bundan sapma imkanı bulunmaktadır. Dolayısıyla sigorta sözleşmelerinin
anlaşmaları şartlar olarak tanımlanmakta, çünkü sigortacılar sadece bu
şartlar altında sigortalıya ödenecek parayı sağlayabilmektedirler.
Sigorta sözleşmesinin içeriğini, sırf kararlaştırılmış sözleşme şartları
belirlememektedir.
Her
sözleşmede
olduğu
gibi
medeni
kanunun
düzenlemeleri – Almanya ve Avusturya da olduğu gibi – ve de diğer yasal
yönetmelikler dikkate alınmalıdır. Özellikle sigorta sözleşmesi kanunu
sigorta sözleşmesinin içeriğini düzenlemektedir.
Sigorta şartları dahilinde genel sigorta şartları (AVB) ve özel sigorta
şartları birbirinden ayırt edilebilmektedir. Genel sigorta şartları, çok
sayıda sözleşme için kullanılan, genel ticaret şartlarının mahiyetini
taşıyan sigorta şartlarıdır. Özel sigorta şartları ise münferit bir
olayda somut olarak sözleşme tarafları arasında kararlaştırılmış olan
sözleşme şartlarıdır.
Kuşkusuz dil kullanımı pratikte yasal olana uygun değildir. Pratikte
AVB’nin yalnızca bir kısmı gerçekte sözleşme belgesinde de genel sigorta
şartları altında sigorta belgesine yazılmaktadır. Gerçekte de sıkça
sözleşmenin“ özel sözleşme şartları” başlığı altında yazılı hükümler aynı
zamanda AVB’dir. Çoğunlukla diğerleri de, sözleşme belgesinin kalan
kısımları üzerinde dağıtılmış olan hükümler AVB’dir, gerektiğinde de
başvurudaki hükümler ve dışarıdan sözleşme belgesinin bir parçası olmayan
enformasyonlarda
aynı
şekildedir.
Özel,
yani
bireysel
olarak
kararlaştırılmış sigorta şartları çoğunlukla el yazısıyla veya ek olarak
sözleşme belgesine iliştirilmektedir.
“Sigorta” nedir?
Tesadüf olaylar vasıtasıyla doğan tahmin edilebilir ihtiyacın (organize
edilmiş) çok sayıda, benzer tehdit altında bulunan ekonomik birliğe veya
kişilere (risklerin tamamı)dağıtmak suretiyle karşılanmasıdır. İcapların
girişleri ve düzeyi (örneğin hasarların) bir risk ortaklığına ne kadar
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çok sayıda birleşen tekdüzende olursa
o
hesaplanabilmektedir (büyük sayıların kanunu).

oranda

da

daha

kesin

Ne zaman bir tüketici olunur (Tüketici)?
Eğer kendi özel ihtiyaçları için bir sözleşmeler yapılmışsa, tüketici
olarak sayılmaktadır. Örnek: Özel meskeniniz için bir hane sigortası
yapıyorsunuz.
Ne zaman bir işveren siniz?
Bir şirket, her süre için
organizasyondur, kazanç
şirketinizin işletmesine
Örnek:
Siz
şirketiniz
yaptırıyorsunuz.

serbest ekonomik faaliyet üzerine kurulmuş bir
üzerine düzenlenmiş olmasa dahi. Siz, eğer
dair sözleşme size ait ise bir işverensiniz.
için
bir
işletmeye
ara
verme
sigortası

Sigorta sözleşmesi nedir?
Sigorta sözleşmesi özel bir borç sözleşmesidir. Sigortacı, prim ödemesi
karşılığında bir riziko için sigortalıya ödenecek parayı (riski)
üstlenmektedir.
Bir
sigorta
sözleşmesi,
sigorta
ilişkisini
yani
sigortalıya ödenecek paranın konuya karşılık verilmesinin sözleşmesidir.
Sözleşmeyi yapan taraflarda bundan dolayı sigortalıya ödenecek olan
parayı alacak olan sigortalıyı ve de onu veren sigortacı ayırt
edilmektedir. Sigorta sözleşmeleri bir çok ülke de, Almanya, Avusturya ve
İsviçre’de de aynı şekilde, özel bir sigorta sözleşmesi kanununa
tabidirler. Kim sigortalıya ödenecek parayı kabullenme vasıtasıyla bir
sözleşme yapıyorsa, o sigorta şirketini işletmektedir ve bununla da
sigortacı olarak özel denetim talimatnameleri,ticaret hukuku ve şirketler
hukuku yönetmeliklerine tabidir.
Hangi hukuki kaynaklar Sigorta sözleşmesine dayandırılmaktadır?
En önemli hukuki kaynaklar sigorta sözleşmesi kanunu, genel sigorta
şartları (AVB) ve de özel sigorta şartlarıdır (BVB). Bunun dışında genel
medeni hukuk (Avusturya da ABGB ve Almanya da BGB), ticaret kanunu (HGB)
gibi bir dizi kanun hükümleri de geçerlidir.
Risklerin tanımları
Sigortalıya ödenecek olan para, özel ve mesleki alanda kuşkusuz kendisini
kolayca
tanımlatmayan
bir
temel
ihtiyaçtır.
İlgili
önlemleri
karşılayabilmek için, riskler bilinmeli ve tehdit eden hasarlar rakamsal
olarak ifade edilmelidir.
Birey olan çoğunlukla ya şahsının, ailesinin veya şirketinin maruz
kalacağı yaklaşık olarak riskleri bilebilmektedir. Ve risklerin en iyi
tahmininde dahi uygun sigorta güvencesini bulmak kolay değildir.
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Gerçek riskleri karşılamayan
olayında
değersiz
olarak
sağlamaktadırlar.

sigorta sözleşmeleri, sadece bir hasar
kanıtlanan
görülebilen
bir
güvence

Sigorta aracısının birinci görevi,
gerekli sigortaya karar vermektir.

risklerin

tahmininde

bulunmak

ve

En iyi sigorta ....
En uygun koşullarda
Sigorta şirketleri küçük olmayan sigorta çeşitlilikleriyle pazarda aktif
olarak yer almaktadırlar. Çeşitlilik, birbirinden farklı risklerin bir
tanım altında karşılanmasıdır, öyle ki hangi sigorta güvencesinin
gerçekten önerilebileceğini yalnızca eksper anlayabilmektedir. Aynı
zamanda çeşitlilik, dahil olan kolayca anlaşılamayan hizmetlerin,
birbirinden farklı fiyatların anılması anlamına da gelmektedir.
Müşterisinin ihtiyacını belirlemiş olan bir sigorta aracısı, çok sayıdaki
varyantlardan en uygununu seçer. Kuşkusuz uygun ile ucuz aynı anlama
gelmemektedir. Kesin olan, fiyatın hizmet ilişkisiyle örtüşmesi ve
müşterinin mümkün olduğu kadar düşük primle mümkün olan en iyi sigorta
güvencesini almasıdır.
Aracı bununla, müşterinsin menfaatlerini sigorta şirketine karşı temsil
etmektedir. Ciddi sigorta şirketleri, sigortalı ve sigortacı arasında
sigorta sözleşmesi üzerinde netliğin hakim olmasını, primin tutarı ve
karşılama ölçüsünü sağlayan aracının işini taktir etmekteler.
Ekstra masraflar olmaksızın en yüksek verim
Sigorta aracısı ekstra masraflar olmaksızın en yüksek verimi sunmaktadır.
Bu tür bir iddia kulağa az inandırıcı gelmekte. Sigortalı için maliyette
avantaj kuşkusuz sigorta endüstrisinin özelliğinden meydana gelmektedir.
Primlerde, sigorta sözleşmesi neticesi her ne şekilde yapılmışsa da her
olay için provizyonlar hesaba katılmıştır.
Provizyonlar, örneğin
neticenin doğal olarak sadece kendi şirketinin tekliflerini güden
temsilci üzerinden belli bir şirket üzerinden gerçekleşmesi veya pazarın
çeşitliliğinden dolayı en uygun varyantları seçen bir aracı üzerinden
gerçekleşmesi fark etmeksizin tahakkuk etmektedir.
Provizyonlardan, sigorta aracısı kendi masraflarını karşılamaktadır.
Böylece gerçekten en yüksek verimler ekstra masraflar olmaksızın
gerçekleştirilebilmektedir. Risklerin tanımları,en uygun koşullara göre
sigorta güvencesi ve sigortalıların hasar olaylarının çözümlenmesinde
korunması yani sigortalı için ek yük anlamına gelmemektedir.
Sigorta aracısı ....
Kalite için kefil olmaktadır
Sigorta aracısı belli şartı yerine getirmek zorundadır. Aracının
faaliyeti, sadece resmi bir sınav dolayısıyla verilen gerekli bir
ehliyetname ile uygulanabilecek olan bir işi teşkil etmektedir.
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Kuşkusuz:
Bir
müşteri
ile
sigorta
şirketi
arasındaki
sigorta
sözleşmesinin aracılığı, özel koşullara bağlı değildir. Bununla sıkça
sigortalıların bir aracıya aynı masrafları olması gibi, fakat nitelikli
bir korunmanın tadına varamaması gibi bir durum ortaya çıkmaktadır.
Bir hasarın çözümlenmesinde ...
destek
Bir sigorta sözleşmesi için tecil sınaması ise her zaman hasar durumudur.
Fakat hasar olayı sigorta aracısı için de tecil sınamasıdır.
Sigorta
aracısı
bu
Sigortalıların hasar
koruyucusudur.

tecil
sınamasına
şu
şekilde
durumunda sigortanın neticesinde

koymaktadır:
olduğu gibi

Aracı, hasarın tamamen çözümlenmesini üstlenmektedir, öyle ki sigortalı
sigorta şirketiyle münakaşa etmek zorunda kalmamaktadır. Hasar sigorta
şirketine bildirimi alan aracıya bildirilmektedir ve aracı çözümün
devamıyla ilgilenmektedir.
Hasarın saptanması ve zararın tazmin tutarını aracı sigorta eksperi
olarak müşteriye göre daha iyi sağlayabilmektedir. Çoğu olayda, bir
hasarın doğrudan doğruya sonuçlarını ortadan kaldırmak için ve örneğin
bir işletmenin işini teminat altına almak için, hızlı bir ödemenin
uygulamasını sağlama konusu olacaktır.
Aracı, müşterilerin menfaatlerini sigorta şirketine karşı temsil eder ve
maksimum bir hizmet sağlamaktadır.
Hasar olayında
Esas itibariyle sigortacı, sigorta olayının gerçekten meydana geldiği
tespit edilir edilmez ve hangi kapsamda sigortacının hizmet yükümlülüğü
bulunuyorsa işini gerçekleştirmelidir.
Bundan bağımsız olarak, derlemelerin bir aydan fazla sürmesi halinde,
Akonto olarak bir avans ödemesi talebinde bulunmak mümkündür. Bunun için
şart ise, esasa göre hizmet yükümlülüğünün bulunması ve daha çok tutarın
yüksekliği ihtilaflı olmasıdır. Avans ödemesi hali hazırda dava dışında
bulunan maksimum miktara ulaşabilmektedir. Yani eğer evinizden bir
hırsızlık olayında değerli bir takı çalınırsa, fakat değeri önce bir
bilirkişi tarafından tespit edilmelidir, ve böylece sigortacı talebiniz
doğrultusunda her halükarda öncelikle takının ancak asgari değeri olan
tutarda ödemek durumundadır.
Hasar sigortaya nasıl bildirilmektedir?
Eğer
bir
hasar
olayı
vuku
bulmuş
ise,
bu
derhal
sigortaya
bildirilmelidir. Eğer hasar cezayı gerektirici bir eyleme dayanıyorsa
(örneğin hırsızlık veya zorla eve girme), bu durumda eylem polise
bildirilmelidir çünkü daha sonra bu ihbar sigortaya karşı kanıt olarak
sunulması gerekmektedir!
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Siz
her
halükarda
hasarın
sınırlandırılması
için
çabalamakla
yükümlüsünüz. Sigortaya karşı hasarın gerçek tutarını beyan ediniz ve
gerektiğinde gerekli belgeleri ibraz ediniz. Dikkat etmeniz gereken:
Sigorta
size
kasten
hasar
miktarını
daha
fazla
belirttiğinizi
kanıtlayabiliyor ise, bu durumda sigorta her türlü hizmetten muaf
tutulmaktadır.
Zarar ve ziyan hizmeti neye balıdır?
Sigorta şirketi ve sigortalı arasında sık sık zarar ve ziyan hizmeti
tutarı konusuyla ilgili olarak anlaşmazlıklar olmaktadır. Bu durumda
özellikle şu problemler ortaya çıkabilmektedir:
Sigorta,
sigortalı
etmemektedir.

tarafından

Hasarlar, sigortaya göre sigorta
olduğu için karşılanmamaktadır.

belgelenemeyen
sözleşmesinin

hasarları
kapsamadığı

kabul
hasarlar

Sigorta zarar ve ziyan hizmetini çok düşük olarak tespit etmektedir çünkü
zarar ve ziyanları sigortalıya göre farklı değerlendirmektedir.
Sigorta eğer zarar ve ziyan sebebinde veya zarar ve ziyan tutarının
yüksekliğinin sebebinde suçu sigortalının üstüne atarsa ödeme yapmaz veya
sadece kısmen yapar.
Böyle bir probleme karşı önlem almak adına, zarar ve ziyana ait belgeleri
(Faturalar) veya zarar ve ziyan seyrinin itinalı olarak toplanması ve
mümkün mertebe sigortaya eksiksiz olarak ibraz edilmesi yararlı
olacaktır.
Orijinal
belgelerin
kaybolması
durumu
içinkendinize
kopyalarını hazırlayın
Araba sigortasında ödeme belki, sürücünün “kırmızı” ışıkta geçmiş
olmasından dolayı veya önündeki araçla çok düşük bir güvenlik mesafesi
olduğu için reddedilmektedir. Burada, sigortalara dair kararların basılı
olduğu danışmanlar yardımcı olmaktadır. Konsolidasyonları benzer olan bir
olaydaki kararla belgelenebilen sigortalıların itirazları, her zaman
dikkatli soruşturmaya göre başka bir değere sahiptir.
Sigorta tüccarlığı: mesleği
Eş anlamlılar:
Sigorta acentesi
Sigorta memuru
Sigorta uzmanı, Sigorta eksperi
Sigorta esnafları
Sigorta uzmanı, Sigorta uzmanı
Sigorta aracısı
Sigorta temsilcisi
Ana faaliyet:
Sigorta
esnafları
sigorta
endüstrisinin
yönetim
ve
organizasyon,muhasebe,kazanç
ve
müşteri
danışmanlığı,
sigorta
sözleşmeleri ve hasar çözümleme yönetimleri bölümlerinde çalışmaktalar.
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İstihdam imkanları:
Sigorta esnafları sigorta endüstrisinde iç- ve dış hizmetlerde sigorta
şirketlerinde, sigortacılık birliklerinde, sigorta aracılarında, sigorta
acentelerinde ve sigorta danışmanlıklarında sigorta konularında istihdam
edilmekteler.
İş sahası:
Dış hizmet, çok düzensiz çalışma saatleri, stres yüklü, sürekli müşteri
irtibatı
Avusturya’da eğitim ve meslek içi eğitim:
MEYO - Ticari, ekonomik meslekler:
Çalışanlar için ticaret akademisi (çapraz sömestr), Çalışanlar için
uzaktan eğitim biçimlerinin de dahil olduğu ticaret akademisi, Bağcılık
ve tarım yönetimi ticaret akademisi,Ekonomi bilgi işlemi- dijital ticaret
akademisi, Meslekle ilgili konularda İngilizce iş dili ile eğitim veren
ticaret akademisi, Seminer sistemli ticaret akademisi, Ek tarımsal ders –
TARIM-HAK veren ticaret akademisi, Sportif ek ders veren ticaret
akademisi SPORT-HAK, Ticaret akademisi, kontrol ve mali yıl hesap
kapanışı eğitimi ağırlıklı ticaret akademisi, Enformasyon teknolojisi
eğitimi ağırlıklı ticaret akademisi, Internet-Pazarlama eğitimi ağırlıklı
ticaret akademisi, Komünikasyon-, Enformasyon- ve veri tekniği eğitimi
ağırlıklı ticaret akademisi, Pazarlama ve uluslar arası iş faaliyeti
eğitimi ağırlıklı ticaret akademisi,
Medya ve
gazetecilik eğitimi
ağırlıklı ticaret akademisi, Genel Kalite Yönetimi (iş dili İngilizce)
eğitimi ağırlıklı ticaret akademisi, Şirket kuruluşu ve şirket yönetimi
eğitimi ağırlıklı ticaret akademisi, Ekonomi bilgi işlemi ve işletme
organizasyonu eğitimi ağırlıklı ticaret akademisi, Ekolojik yöneltilmiş
şirket yönetimi eğitimi ağırlıklı ticaret akademisi, ticaret akademisi
Auhof Ticaret Kursu bölümü, ticaret akademisi girişimcilik uzmanlık
alanında (şirket kuruluşu ve -yönetimi), uzmanlık alanı girişimcilik ve
yönetim olan dijital ticaret eğitimi ağırlıklı ticaret akademisi (iş
sahası yeterliliği), Uzmanlık alanı EURO (dilleri)olan ticaret akademisi,
uzmanlık alanı uluslar arası ekonomi olan ticaret akademisi, uluslar
arası ekonomi ve pazarlama uzmanlığı Ticaret akademisi, uzmanlık alanı
yönetim, kontrol ve bilançolama olan ticaret akademisi, uzmanlık alanı
şirket yönetimi ve işletme enformasyon ekonomisi olan ticaret akademisi,
Ticaret akademisi: Kooperatif olarak açık öğrenme COOL, iktisadi
meslekler için yüksek öğretim kurumu, bilimsel tartışma sistemli iktisadi
meslekler için yüksek öğretim kurumu, ağırlıklı olarak uygulamalı
enformasyon yönetimi eğitimi veren iktisadi meslekler için yüksek öğretim
kurumu, ağırlıklı olarak işletme proje yönetimi eğitimi veren iktisadi
meslekler için yüksek öğretim kurumu, ağırlıklı olarak üç yabancı dil ve
uluslararası ekonomi eğitimi veren iktisadi meslekler için yüksek öğretim
kurumu, ağırlıklı olarak üçüncü yaşayan yabancı dil ile birlikte çalışma
dili olara İngilizce eğitimi veren iktisadi meslekler için yüksek öğretim
kurumu, ağırlıklı olarak beslenme ve sağlık eğitimi veren iktisadi
meslekler için yüksek öğretim kurumu, ağırlıklı olarak beslenme ve
ekonomi eğitimi veren iktisadi meslekler için yüksek öğretim kurumu,
ağırlıklı olarak beslenme, sağlık ve tıp eğitimi veren iktisadi meslekler
için yüksek öğretim kurumu, ağırlıklı olarak Beslenme- ve sağlık yönetimi
eğitimi veren iktisadi meslekler için yüksek öğretim kurumu, ağırlıklı
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olarak sağlık ve boş zaman yönetimi eğitimi veren iktisadi meslekler için
yüksek öğretim kurumu, ağırlıklı olarak sağlık ve sağlık eğitimi veren
iktisadi meslekler için yüksek öğretim kurumu, ağırlıklı olarak sağlık
yönetimi eğitimi veren iktisadi meslekler için yüksek öğretim kurumu,
ağırlıklı olarak insan yönetimi eğitimi veren iktisadi meslekler için
yüksek öğretim kurumu, ağırlıklı olarak uluslararası ilişkiler eğitimi
veren iktisadi meslekler için yüksek öğretim kurumu, ağırlıklı olarak
ekonomide ulular arası iletişim eğitimi veren iktisadi meslekler için
yüksek öğretim kurumu, ağırlıklı olarak IT yaratıcılık eğitimi veren
iktisadi meslekler için yüksek öğretim kurumu, ağırlıklı olarak
komünikasyon ve
medya tasarımı eğitimi veren iktisadi meslekler için
yüksek öğretim kurumu, ağırlıklı olarak kültür ve boş zaman yönetimi
eğitimi veren iktisadi meslekler için yüksek öğretim kurumu, ağırlıklı
olarak kültür turizmi ve proje yönetimi eğitimi veren iktisadi meslekler
için yüksek öğretim kurumu, ağırlıklı olarak sosyal eğitimi veren
iktisadi meslekler için yüksek öğretim kurumu, ağırlıklı olarak
teknoloji- ekonomi- çevre eğitimi veren iktisadi meslekler için yüksek
öğretim kurumu, ağırlıklı olarak çevre ve boş zaman yönetimi eğitimi
veren iktisadi meslekler için yüksek öğretim kurumu, ağırlıklı olarak
çevre ve ekonomi eğitimi veren iktisadi meslekler için yüksek öğretim
kurumu, ağırlıklı olarak yaşamsal yönetim eğitimi veren iktisadi
meslekler
için
yüksek
öğretim
kurumu,
ağırlıklı
olarak
ekonomi
enformasyonu eğitimi veren iktisadi meslekler için yüksek öğretim
kurumu,federal ticaret akademisi ve Eisenstadt tarım meslek okulu
arasında Okullar arası işbirliği, federal ticaret akademisi ve Imst tarım
meslek okulu arasında Okullar arası işbirliği.
BMS - Ticari, ekonomik meslekler:
Enformasyon teknolojisi ve sunum tekniği ticaret okulu, Ağırlıklı olarak
uygulamaları bilgi işlem ticaret okulu, Ağırlıklı olarak top sporu
ticaret okulu, Ağırlıklı olarak Komünikasyon ve organizasyon ticaret
okulu, Ağırlıklı olarak ofis yönetimi ticaret okulu, ticaret okulu
müşteri hizmetleri bölümü, ticaret okulu E-Ticaret Web tasarımı bölümü,
Ticaret okulu Enformasyon teknolojisi ve E-Ticaret bölümü, ticaret okulu
Ioffice-Yönetimi ve İşletme pratiği, Kayak ticaret okulu, Ağırlıklı
olarak Alplerde kayak eğitimi veren kayak ticaret okulu,
Ağırlıklı
olarak kuzey kayak eğitimi veren kayak ticaret okulu, Ağırlıklı olarak
Snowboard eğitimi veren kayak ticaret okulu
Meslek yüksek okulu-Üniversite öğrenim dalı:
Banka- ve Sigorta endüstrisi
Ders:
Sigorta aktüerliği
Özel eğitim ders dalları:
WIFI veya bfi gibi meslek içi eğitim kuruluşlarına bölümle alakalı kurs
teklifi
Üniversite eğitimi:
Sigorta matematiği
Bölüm yeterlilikleri:
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Esas
Büro
çalışma
bilgileri;
özellikle:
Basit
büro
işlerinin
yürütülmesi(Depo, posta yönetimi)
IT-Temel bilgileri; özellikle: MS Ofis, Internet-bilgileri
Hukuki uzmanlık bilgisi; özellikle: Özel hukuk (Ticaret hukuku, Tüketici
koruma kanunu)
Müşteriyi koruma bilgileri; özellikle: Aracı koruması
Muhasebe-bilgileri;
özellikle:
Maliyet
muhasebesi,
ödemeler,
muhasebe(ücret mahsubu), Kontrol- ve finansal planlama (Kontrol)
Sigorta bilgileri; özellikle: Poliçe keşidesi, hasar ve zarar muamelesi,
sigorta
ürünleri,
Sigorta
tekliflerinin
tanzimi,
Risk
analizi,
sigortacılık alanında memuriyet, sigortalar alanında sözleşme yönetimi
Pazarlama bilgileri; özellikle: Teklif tanzimi, Pazarlamada müşteri
danışmanlığı, Yeni müşteri kazanma
Branş üstü nitelikler:
Mahremiyet
İyi davranış
Müşteri oryantasyonu
Satış gücü
Meslek enformasyonları:
Mesleki gelecek – Meslek içi eğitim, Büro / Ticaret, Meslek sözlüğü, AMSMeslek sözlüğü cilt 1 – öğretim meslekleri, meslek sözlüğü, AMS-meslek
sözlüğü cilt 2 – Mesleki eğitim veren okullardan mezun olduktan sonraki
meslekler, geleceği olan işler, Ticaret, Pazarlama, E-Ticaret
Çıraklık eğitimi
Sigorta aktüerliğine giden yol
Şart:
9. öğretim yılının bitirilmesi
Süre:
3 yıl (mezunlar için olan okul tipleri için eğitim süresi okul türüne
göre kısalmaktadır)
İkili sistemde gerçekleştirme:
İkili
sistemle
eğitim
ve
pratik,
öğrenme
ve
tatbikin
ideal
kombinasyonundan tam bir mesleki faaliyete ulaşılmaktadır.
Çırak, bir çıraklık sözleşmesiyle meslek hayatına başlar. Aynı zamanda
meslek okulunda meslek içi eğitim sağlanmaktadır.
Meslek okulunda eğitim:
Bir meslek okuluna devam etmenin iki şekli vardır:
1. Tam yıllık meslek okulu:
Sigortacılık çırakları için okula devam durumu
haftada bir buçuk gün olarak gerçekleşmektedir.
MO Viyana - Viyana eyaletinden çıraklar için
Viyana
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MO Linz YA eyaletinden çıraklar için
Linz

Eğitim planı

2. Kurs şeklindeki meslek okulu:
Sigortacılık çırakları için ders blok şeklinde gerçekleşmektedir (eğitim
yılı esnasında üç ay). Çırakların barındırılması çoğunlukla okula bağlı
bir öğrenci yurdunda gerçekleşmektedir.
MO St. Johann Sbg., Tirol., Vlbg. Eyaletleri için
Eğitim planı St.
Johann
MO Feldbach Bgld., AA., Ktn. ve Stmk. Eyaletleri için
Eğitim planı
Feldbach
İşletme de eğitim:
Meslek profili, ders faaliyetlerinin aracılık yapacağı bilgileri
becerileri tarif etmektedir. (19 Ocak 2004 tarihli yönetmelik).

ve

Yetişkinler için mezuniyet (2. Eğitim yolu)
Hedef gruplar:
1. Birbirine yakın olan eğitim mesleklerinin veya belli okul türlerinin
mezunları (Birbirine yakın raylar)
2. 18 yaşından itibaren sigorta endüstrisi en az 2-yıllık meslek pratiği
olan yetişkinler (Yetişkinler rayı)
Eğitim:
Eğitim, ya işletme içinde veya hazırlık kurslarında gerçekleşmektedir.
Hazırlık kursları:
1) Viyanada uygulama: BÖV, WIFI işbirliği ile - Viyana
2) Diğer eyaletlerde uygulama: BÖV Eyalet büroları – gerektiğinde bfis,
WiFis ve VHS ile işbirliği:
bfi - Burgenland
Avusturya
bfi – Yukarı Avusturya
WIFI - Steiermark
Vorarlberg

bfi - Kärnten

bfi

–

Aşağı

WIFI - Salzburg
bfi - Tirol

bfi - Salzburg
VHS Götzis –

Sınav
Sigorta aktüerliği için sınav:
Mezuniyet sınavı (LAP) Federal Ekonomi Odaları tarafından Eğitim
Akademisi işbirliği ile yapılmaktadır. Sınav iki kısımdan oluşmaktadır:
1. Teorik sınav
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Ticari hesaplama (yazılı, süre: 90 – azami 120 dakika)
Ekonomi bilgisi (yazılı, süre: 60 - azami 75 dakika)
2. Pratik sınav,
yazılı:
Büro, Komünikasyon ve Organizasyon (süre: 60 - azami 75 dakika)
Sigortacılık-ticari muamelesi (süre: 75 - azami 90 dakika)
Sözlü:
İhtisas görüşmesi süresince BKO’nun tüm konularına dair sorgulamalar
(süre: minimum 10 dakika, maksimum 20 dakika)
İhtisas görüşmesi süresince yazılı Sigortacılık-ticari muamelesi konusuna
dair tüm konularda sorgulama (süre: minimum 10 dakika, maksimum 15
dakika)
İhtisas görüşmesi (süre: minimum 10 dakika, maksimum 20 dakika, 10
dakikaya kadar bir uzatma mümkündür)
„Denetlenmiş Sigorta uzmanı“
BÖV çerçevesinde, asgari 18 ay sonra mesleğini tamamlayabileceği sınav
sonrasında,”denetlenmiş sigorta uzmanı” unvanı verilmektedir. BÖVsınavını tamamlayanlar nitelikleri bakımından her halükarda işe başlama
önceliğine sahiptirler.
Eğitim:
Eğitim esas itibariyle şirkette gerçekleşmektedir. Buna yanı sıra eğitim
akademisi çeşitli eyaletlerde kurslar sunmaktadır.
Hazırlık kursları:
Viyana da başvuru WIFI- Viyana da gerçekleşmektedir. Başka eyaletlerde
başvuru
için
gerekli
bilgileri
BÖV-eyalet
bürolarından
elde
edebiliyorsunuz.
Yazılar:
Kurs içerikleri için eğitim akademisi sigorta endüstrisinin eksperleriyle
işbirliği yaparak eğitim akademisinden talep edebileceğiniz özel yazılar
oluşturdular:
Genel konu alanları
Hayat sigortası
Hastalık sigortası
Kaza sigortası
Sosyal sigorta
Vergiler
Motorlu taşıt-Sigortası
Mal sigortası
Genel Mali sorumluluk sigortası
Hakkın korunması sigortası
Satış ve Komünikasyon
Ticaret, Esnaflık- ve tarım
Sınav:
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BÖV-Sınavının
esasları
(dış
hizmet-sınav)eğitim
akademisinin
yönetmeliklerinde ve sınav yönetmeliğinde belirlenmiştir.
Sınavlar her üç ayda bir tüm eyaletlerde aynı anda yapılmaktadır. Sınav
yazılı ve sözlü olmak üzere iki bölümden oluşmaktadır.
Yazılı kısım (Single Choice soruları):
Bilgi alanı 1 (WB 1) Hukuk ve genel sigortacılık bilgisi:
- 25 soru, süre: 25 dakika
Bilgi alanı 2 (WB 2) vergi, sosyal- ve kişisel sigorta:
- 35 soru, süre: 30 dakika
Bilgi alanı 3 (WB 3) motorlu araç-, mal- ve varlık sigortası, Esnaflıkve tarım sigortası:
- 45 soru, süre: 40 dakika
Münferit alanlar arasında 10 dakikalık mola bulunmaktadır.
Sözlü (Satış pratiği) kısım:
Seyir:
Aday/2 olay örneği çizmektedir (1 olay örneği WB 2 den bilgi edinilmiş WB
1 le birlikte ve 1 olay öreği WB 3 den bilgi edinilmiş WB 1 ile birlikte)
Model-olay örneği_kişisel alanlar
Model-olay örneği_mal alanları
Sınavın şekli:
Müşteri görüşmesi
Hazırlık süresi: yaklaşık 30 dakika
Sınav süresi: yaklaşık 30 dakika
Sınavı yapan: 3’lü komisyon (Sigortacılık branşından eksperler)
Not kriterleri:
Müşteri oryantasyonu
Görüşme davranışları
İhtisas uygunluğu
Takdir:
Sigorta uzmanı: sadece sözlü sınav bitirilmelidir.
Akademik sigorta uzmanı: sınavın tamamının takdiri gerekli.
Sertifika:
BÖV-sınavının pozitif olarak bitirilmesiyle (dış hizmet-sınav) bir
sertifika düzenlenmektedir. Artık aday “denetlenmiş Sigorta uzmanı “
meslek tanımını kullanmaya yetkili olmaktadır.
Üniversite öğretim devreleri
Sigorta endüstrisi için Üniversite öğretim devreleri,esas itibariyle
sigorta endüstrisinde meslek tecrübesi olan veya mesleki bilgileri olan,
mesleğine eşlik eden eğitim – ve meslek içi eğitim için çabalayan
kişilere hitap etmektedir. Bunun dışında teklif ayrıca henüz çalışmayan
üniversite öğrenciler ve de yüksek öğretim eğitim dönemine yaklaşmış
kişiler içinde kullanılabilmektedir.
Akademik sigorta uzmanı
Sigorta endüstrisi için üç sömestrlık üniversite öğretim devreleri Viyana
ekonomi
üniversitesinde
ve
de
Graz
Üniversitesinde
ve
Linz
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Üniversitesinde yapılmaktadır. Öğretim devrelerinin mezunları “Akademik
sigorta uzmanı” unvanını taşımaktadırlar.
Sigorta danışmanı
Sigorta danışmanı/ başarılı olmak için
Yanınızda ne getirmeniz lazım?
Müşteriler gibi çeşitli.
Sigorta danışmanları kişisel ve mesleki arka planlarından dolayı aynı
müşterileri gibi çeşitlidir. Hayatın tüm alanlarından geliyorlar ve
arkalarında birbirinden farklı eğitim- ve kariyer yolları bulunmakta:
İşçiler,
Zanaatkarlar,
Eski-memur,
Eski-serbest
meslek
sahibi,
Akademisyenler ... Onlardan çoğu başka mesleklerden çarpa olarak
gelmişlerdir.
Eşit şanslar.
Bu meslekte kadınlar sadece erkelere göre eşit şanslara (ücret-) sahip
değildir- bilakis kadınlar bu meslekte özellikle aranmaktadırlar. Bu konu
hakkında daha fazla bilgiyi buradan öğrenebilirsiniz.
Göçmen ihtiyacı.
Aynısı arka planında göçmenlik olanlar için de geçerli, ki bunlardan çoğu
hali hazırda başarılı olarak sigorta danışmanı olarak çalışmakta, fakat
onlardan daha fazlasına ihtiyaç bulunmaktadır.
Hayat deneyimi gereksinimi.
Avantajlı olarak kuşkusuz hayat tecrübesi de kendisini kanıtlamıştır.
Mesleğe başlamak için herhangi bir yaş sınırı bulunmamasına rağmen
tecrübeye göre 25-45 yaşlardır.
Satış kabiliyeti.
Elbette tamamen başlıca insanlarla iletişimde sevinç- ve başka yerde de
fark edilmiş olduğu gibi- satışta da sevinç.
Diğer şartlar.
Kişisel özelliklerinizden yanınızda başka getirmeniz gerekenler:
* Çalışkanlık, başarı arzusu ve sağlıklı bir ölçüde ilerleme hırsı;
* Kişisel inisiyatif, tek başına organizasyon yeteneği ve tek başına
sorumluluk alabilecek işler gibi;
* Akıcılık ve iletişim yeteneği;
* Metanet, hedefe ulaşma arzusu, sabır – ve ayrıca başarısızlıklar
karşısında tolerans;
* Esneklik, öğrenmeye açık ve yeni meydan okumalara karşı aktif
girişim;
* iyi bir genel kültür, zeka ve analiz kabiliyeti;
* ve son olarak ciddiyet, angajman ve duyarlılık.
Ağırbaşlı karakter. En değerli ürün "Güvence" – ve müşteriler için olan
anlamı – sağlam bir karakter gerektirmektedir ve yüksek ölçüde sorumluluk
bilinci.
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İhtiyacınız olmayanlar ise, meslekte ön bilgilere sahip olmanız. Sigorta
şirketleri başka mesleklerden gelenleri işe almaktadır ve işe yeni
girenleri için optimal çerçeve şartlar sunmaktalar: başlangıca özel
olarak size ilk adımlarınızda eşlik edecek olan profesyoneller tarafından
yoğun bir ilgilenme, takımlar içerisinde yardımlaşma ve desteği birlikte
tecrübeli çalışma arkadaşlarınızla öğrenmenizi- ve elbette sağlam bir
eğitim.
Sigorta danışmanları tam olarak ne yapıyorlar?
Sigorta danışmanlarının görevleri son derece çeşitlidir.
Talepleri derleme.
Başlangıç aşamasında- özel olarak yeni müşterilerde- geçerli olan,
müşterinin sigorta ihtiyacını tespit etmek için hayat- ve risk durumu
analizi yapmaktır. Neredeyse çoğu insanın hali hazırda bir sigortası
olduğu için, bu sözleşmelerin güncel statülerini, eksikliklerini ve
gerektiğinde kesişen güvencelerini araştırırlar. Bunu yaparken müşterinin
bireysel isteklerini ve ihtiyaçlarını öğrenip bunları dikkate alarak bu
bazda yeni veya daha iyi alternatifler için öneriler üretmekteler.
Satış.
Gereksinimden emin olunur olunmaz, müşteriye önerilerinizi arz edip
bunları karşılıklı olarak görüşüyorsunuz. İnsanların gereksinimleri
birbirinden çok farklı olduğu için ve müşteriler her zaman sigorta
ürünleri gibi yüksek kalitede hizmetleri daha çok talep ettikleri için,
burada geçerli olan bireysel istekleri dikkate almak ve müşteriyi memnun
etmek için sıkça yaratıcı çözümler bulmaktır. Her zaman yanınızda
taşıdığınız dizüstü bilgisayar yardımıyla, soruları doğrudan yanıtlaya
bilir ve müşterilere karşı daha esnek davranabilirsiniz. Eğer bu durum
iyi giderse, ardından kural olarak sözleşmeyi yapmak gelmektedir.
Koruma.
"Bitirmek" kavramı burada kesinlikle emeklerinizin sonlandığı anlamına
gelmemektedir – aksine: Sürekli korumanız şimdi başlıyor. Müşterilerinizi
hasar
ve
ziyan
olayında
destekliyorsunuz,
mevcut
sözleşmeleri
güncelliyorsunuz ve müşterilerinizin çepeçevre bakımlı olduklarını ve
öyle kalmalarını garantilemek için onlarla düzenli olarak irtibatta
kalıyorsunuz.
Veya
başka
bir
ifadeyle:
Sigorta
danışmanları
müşterilerinin
varlıklarını
korur,
sahip
olduklarını
korur
ve
varlıklarını arttırır. Bu değerli hizmet için memnun olan müşteriler yeni
akitlerle karşılık verir- veya son olarak- sizi başkalarına tavsiye
ederek karşılık verir.
Sürekli koruma vasıtasıyla - kişisel, mütevazı ve efektif olarak – uzun
vadeli ve sağlam bir müşteri ilişkisi doğmaktadır: tüm başarılı sigorta
danışmanlarının
ticari
temelleri.
Çünkü
memnun
olan
müşteriler
gelecekteki sigorta ihtiyacını da yine sizle karşılayacaklardır, ki sizde
bununla ciddi, sürekli büyüyen müşteriler kurabilirsiniz.
Sigorta aracıları:
İçerikler:
·
genel hukuk bilgisi ve tazminat hukuku
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·
·
·
·
·
·
·
·

Sigorta aracısının işi
VersVG’nin esasları
Mali sorumluluk sigortası
Hakkın korunması
Risk Yönetimi
Sigorta sözleşmesi
Mal sigortasının esasları
Yangın-, Fırtına, musluk suyu-, zorla eve girme/hırsızlık- ve
Cam kırılmasına karşı sigorta

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Hane sigortası
Sözleşme türleri
Motorlu taşıt-mali sorumluluk sigortası
Motorlu taşıt – araç sigortası
Motorlu taşıt –yolcu sigortası
Motorlu taşıt –hakların korunması için sigorta
Uçak yükümlülük sigortası
Kayık sigortası
Nakliye sigortası
Kredi sigortası
Makinenin bozulmasından dolayı işletmeye ara verme sigortası
Elektronik- ve Elektronikten dolayı işletmeye ara verme
sigortası
İnşaat sigortası
Montaj sigortası
Vergi- ve sosyal sigorta hukuku
Hayat sigortası
Kaza- ve hastalık sigortası
İşletme yaşlılık tedbiri
Serbest meslekle uğraşanlar için çalışmaya ara verme sigortası

·
·
·
·
·
·
·

Katılımcılar:
·
Sigorta aracıları ve onların çalışma arkadaşları
·
Yeterlilik sınavına hazırlanmak isteyen kişiler
Mesleki uygulama:
Mesleki uygulama için koşullar aşağıdaki yönetmelikte düzenlenmiştir.
Ekonomi ve çalışma federal bakanının sigorta aracılığı bağlı mesleğine
giriş hakkındaki 97. yönetmeliği; Sigortacılık konularındaki danışmanlar
(Sigorta aracısı ve -danışmanlar-yönetmeliği)
Faaliyet düzeni 1994, paragraf 18, madde 1, Federal Yasanın 194. maddesi,
gereği, en son Federal Yasa I No. 111/2002, vasıtasıyla değiştirilmiş, şu
emredilmektedir:
Giriş koşulları:
Paragraf
§
1.
(1)
Aşağıda
alıntı
yapılan
ispatlar
vasıtasıyla
Sigortacılık konularında bağlı meslekler olan sigorta aracılığına ve
sigorta danışmanlığına başlamak için ihtisas nitelikleri (Ticaret
Yönetmeliği’nin 94. maddesi 77. satırı 1994) yerine getirilmiş olarak
anlaşılmalıdır:
1. Sigorta aracılığı mesleğinin sınırsız olarak yönetmelikte düzenlenmiş
olan meslek için yeterlilik sınavını başarıyla verdiğine dair karne veya
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2. Sigortacılık konularında danışmanlık mesleğinin sınırsız olarak
yönetmelikte düzenlenmiş olan meslek için yeterlilik sınavını başarıyla
verdiğine dair karne veya
3. Dört yıllık kesintisiz olarak serbest olarak veya yönetici konumuyla
alakalı faaliyet hakkında deliller veya
4. Üç yıllık kesintisiz olarak serbest olarak veya yönetici konumuyla
alakalı faaliyet hakkında ve üç yıllık bir yere bağlı olarak faaliyeti
hakkında deliller veya
5. Devletçe sigorta aracılığı-mesleği için tanınmış eğitimin başarıyla
tamamladıktan sonra, bir yıllık serbest olarak veya yönetici konumuyla
alakalı faaliyet hakkında deliller.
(2) 1 Z 3 den 5. fıkraya kadar bahsi geçen faaliyetler, bir yeterlilik
sınavına uygun yeterli ölçüde aracılık veya danışmanlık ve mal-, kişiselve mali sorumluluk sigortası sözleşmelerinin çözümlenmesi hususunda bilgi
sahibi olmayı beraberinde getirmelidir.
(3) 1 Z 3 den 5. fıkraya kadar düzenlenmiş olan faaliyetlere, meslek
başvurusu tarihinden hesap ederek on yıldan daha uzun bir zaman önce son
verilmiş olmamalıdır.
(4) 1 Z 3 den 5. fıkra bağlamında ilgili bir şirkette yönetici konumunda
bir faaliyet, ilgili faaliyet alanında aşağıdaki pozisyonlarda kimin
çalışmış olduğunu veya aşağıdaki görevlere kimin aşina olduğunu icra
etmektedir:
1. Şirketin yöneticisi olarak veya bir şubenin yöneticisi olarak veya
2. Şirket yöneticisinin vekili olarak veya yetkili temsilcisi olarak,
eğer şirketin yöneticisine vekalet etmeye uyan, bu konum ile bir
sorumluluk ilişkili ise, veya
3. bir sigorta şirketinde sigorta acentelerinin talimat veya denetim
görevleriyle.
(5) Fıkra 1 Z 5 bağlamında devletçe tanınmış eğitimler şunlardır: hukuk-,
sosyal- veya ekonomi bilimi üniversite öğretim branşları; Akademik olarak
denetlenmiş sigorta uzmanı için öğretim devresi veya branşla ilgili diğer
Üniversite öğretim devreleri; Sigorta aktüerliği öğretim mesleğinde
mezuniyet sınavı; mezuniyet sınavı vasıtasıyla, bahsi geçen okullar ve
eğitimlerden farklı olanlar
Mesleki eğitim
mesleğinde.

kanunu,

Federal

Yasanın

hükümlerine

göre

bu

öğretim

No. 142/1969, ikame edilen; aynı değerde ağırlık veren devletçe tanınmış
diğer eğitimler.
Yeterlilik sınavı:
Yeterlilik sınavı 3 modülden oluşmaktadır:
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· Modül 1: Meslek bilgisi, alan bilgisi ve hukuk bilgisi konularında
sözlü sınav
· Modül 2: Eğitim sınavı (başarıyla tamamlanmış girişimcilik sınavında
veya başarıyla mezun olunmuş eğitim çalışmasında uygulanmamaktadır, kurs
no. 0110).
· Modül 3: girişimcilik sınavı(farklı muafiyet sebepleri, örneğin belli
eğitimlerden veya okullardan mezun olmak)
Sınava girmek için tek şart 18 yaşını doldurmuş olmaktır.
Girişimcilik sınavı:
Sınava girmek için tek şart 18 yaşını doldurmuş olmaktır.
Sınavın bir parçası olan Girişimcilik sınavının muafiyet (1.4.2004
tarihiyle):
Sınavın bir parçası olan Girişimcilik sınavı şu şartlarda muaf
tutulmaktadır:
1. Başarıyla tamamlanmış sınavlar:
* Münferit sınav olarak girişimcilik sınavı
* Ustalık sınavı çerçevesinde veya bağlı bir mesleğin yeterliliğin
ispatı sınavı veya yönetmelikle düzenlenmiş olan bir meslek için sınavın
bir parçası olan girişimcilik sınavı
* Ustalık sınavı çerçevesinde ticari- hukuk bilgisi kısmı
* Tarım- ve ormancılık meslek eğitimi kanununa göre uygun bir ustalık
sınavı
* 30 Haziran 1993 sonuna kadar lisanslı bir meslek için yeterlilik
ispatının gerçekleştirilmesi çerçevesinde veya 30 Haziran 1993 sonuna
kadar veya bu tarihten sonra bağlı bir meslek için yeterlilik belgesinin
gerçekleştirilmiş
olması
çerçevesinde
veya
Zanaat
olarak
sınıflandırılmamış yönetmelikle düzenlenmiş meslek veya lisanslı nakliyat
işletmeciliği girişimcilik sınavını başarıyla tamamlamaktan farklı
şekilde ispatlanmış kıyaslanabilir kapsamda girişimcilik bilgileri
* Ticari öğretim mesleğinde mezuniyet sınavı
2. Üç yıllık kesintisiz olarak serbest çalışma veya bir şirkette ticari
yönetim konumunda çalışmış olma
3. Aşağıdaki
devreleri:

okullardan

başarılı

bir

mezuniyet,

eğitim

veya

öğretim

* Ticaret akademisi veya onların özellerinden
* Ekonomi ile ilgili meslekler için Yüksek eğitim kurumu ve onların
özellerinden
* Yüksek teknik ve mesleki eğitim kurumlarından ve
onların
özellerinden
* Mesleki eğitim veren yüksek okullar tarım- ve ormancılık eğitim
kurumları dahil, derslerin asgari ölçüde 160 ders ünitesinin girişimcilik
sınavı konuları olan konulara verildiği ispatlandığı sürece,
* Okul organizasyon kanununa tabi olan özel öğretim devreleri, karne
vasıtasıyla derslerin asgari ölçüde 160 ders ünitesinin girişimcilik
sınavı konuları olan konulara verildiği ispatlandığı sürece,
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* Üç yıllık ticaret okulu veya ticaret okuluna uyan işletmecilikticaret eğitimi sağlanan asgari üç yıllık kamu hukuku olan özel okul
* Ekonomik meslekler için üç yıllık meslek okulu
* Otelcilik okulu, otel ve lokantacılık okulu ve Turizm okulu
* Yetişkinler için Otelcilik öğretim devreleri Salzburg Bischofshofen
Turizm okulu
* Asgari üç yıllık, endüstri, teknik ve
uygulamalı sanat meslek
okulları
* Asgari üç yıllık mesleki eğitim veren orta okullar , üç yıllık
tarım- ve ormancılık meslek okulları dahil, derslerin asgari ölçüde 160
ders ünitesinin girişimcilik sınavı konuları olan konulara verildiği
ispatlandığı sürece,
* Ustabaşılık okulları veya inşaat zanaatı okulları,
derslerin
asgari ölçüde 160 ders ünitesinin girişimcilik sınavı konuları olan
konulara verildiği bir karne vasıtasıyla ispatlandığı sürece veya serbest
meslek
çalışanı
olarak
icra
edilen
bir
ticarethanenin
gerekli
girişimcilik bilgilerinin sağlandığı asgari 80 saatlik ölçüde ek öğretim
devresinin başarıyla devam edilmiş ise,
* Meslek akademisi, derslerin asgari ölçüde 160 ders ünitesinin
girişimcilik
sınavı
konuları
olan
konulara
verildiği
bir
karne
vasıtasıyla ispatlandığı sürece
* Ustalık okulu veya ustalık sınıfı,
derslerin asgari ölçüde 160 ders ünitesinin girişimcilik sınavı konuları
olan konulara verildiği bir karne vasıtasıyla ispatlandığı sürece
* Ekonomi odalarının ekonomi teşvik enstitüleri yoğun işletmecilik
öğretim devreleri
* Girişimci ehliyeti
* Üniversite öğretim devreleri ve üniversite niteliğinde öğretim
devreleri (bkz. mad. 4)
4. Aşağıdaki bölümlerden yurt içi bir üniversiteden başarıyla mezun
olmuş olmak:
* Viyana dünya ticaret yüksek okulu
* Tatbiki işletmecilik eğitimi
* İşletmecilik öğretisi
* Ticaret ekonomisi öğretisi,
* Tatbiki uluslararası işletmecilik
* Ulusal ekonomi öğretisi
* Ekonomi enformasyonu öğretisi
* Ekonomi pedagojisi öğretisi
* Hukuk bilimi öğretisi
* İşletme-, hukuk- ve ekonomi bilimleri geliştirme tahsili
* Mühendislik bilimleri veya doğa bilimleri öğretisi derslerin asgari
ölçüde 160 ders ünitesinin girişimcilik sınavı konuları olan konulara
verildiği bir karne vasıtasıyla ispatlandığı sürece
* Üniversite öğretim devreleri veya üniversite niteliğinde öğretim
devreleri, derslerin asgari ölçüde 160 ders ünitesinin girişimcilik
sınavı
konuları
olan
konulara
verildiği
bir
karne
vasıtasıyla
ispatlandığı sürece
5. Bir meslek yüksek okulu- tahsilinden başarıyla mezun olmak, derslerin
asgari ölçüde 160 ders ünitesinin girişimcilik sınavı konuları olan
konulara verildiği bir öğrenim içeriği.

Bila-Train in practice – Sigortacılık Eğitimi DE-TR - Genel Sigorta Modülü

31

Modülün öğrenim hedefleri
Modülün Avusturya da, Almanya ve Türkiye de sigortacılıktaki hedefi ….
Öğrenim hedefleri şunlardır:
-

Avrupa’daki sigortacılığın tarihi hakkında bilgi
Sigortaların kuruluşu ve yürütülüşü hakkında bilgi
Sigortacılıkta yasal çerçeve şartları hakkında bilgi
Ulusal ve Avrupa düzenlemeleri hakkında bilgi
Sigortacılıkta tüketicinin korunması ve tüketici hakları hakkında bilgi
Sigortacılıkla ilgili Almanca-Türkçe kelime hazinesi.

Bu modülün öğrenim hedefleri, Almanya ve Avusturya’daki mevcut olan çerçeve müfredatının
öğrenim hedefleriyle ve her iki ülkede de bunlara eşlik eden öğrenim materyallerinin içeriğindeki
sigortacılık hakkındaki tarih ve kuruluş bölümleri örtüşmektedir. Bu modülde yeni olan ise, Türkiye
deki düzenlemeler ve strüktürlerle ilgili ilave. Türkiye deki sigorta pazarı daha önce de gelecekte de
Avrupalı şirketler tarafından etkilenmekte. Müşterilerin göçü ve hareketliliği, Türkiye de sigorta
ürünlerinin güçlü biçimde dengelenmesi için AB- avanslarına götürdü. Öğrenim hedefi, öğrenim
görecek kişilerin, sigortacılığın tarihsel, yapısal ve kültürel temellerini kendi ulusal ve Avrupa
geleneğinde öğrenmeleri ve anlamalarıdır.

Bila-Train in practice – Sigortacılık Eğitimi DE-TR - Genel Sigorta Modülü

32

Ders planı
Bu modül, 90 dakikalık öğrenim ünitesinden oluşmaktadır. Modül tekrar edilebilir ve alıştırmalar
bölümünde değiştirilebilir.
Dakika
süre
1-2

olarak Öğretim içeriği
Almanca
ve
selamlama

Materyal
Türkçe

olarak

3-8

Alman dilinde sigortacılık konusuna
giriş

-

Eğitmenler için bu
öğrenim ünitesinde
enformasyon
materyali

9-13

Türk dilinde sigortacılık konusuna
giriş

-

Eğitmenler için bu
öğrenim ünitesinde
enformasyon
materyali

14-20

Alman dilinde sigortacılığa dair
içeriksel detayların açıklaması

-

Eğitmenler için bu
öğrenim ünitesinde
enformasyon
materyali

21-28

Türk
dilinde sigortacılığa dair
içeriksel detayların açıklaması

-

Eğitmenler için bu
öğrenim ünitesinde
enformasyon
materyali

29-40

Sorular ve cevaplar her defasında
Alman ve Türk dilinde
Örnek olayda alıştırmalar alman
dilinde

-

Grup çalışması veya
münferit çalışma

-

Grup çalışması veya
münferit çalışma

41-60
61-75

Örnek olayda
dilinde

76-80

Alıştırma sonuçlarının görüşmesi
BİR dilde
(seçim eğitmen
tarafından yapılmakta)
Kısa biti tartışması, değerlendirme,
özetleme
(BİR
dilde,
seçim
eğitmen tarafından yapılmakta)

81-90

alıştırmalar

Türk
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Eğitmenler için öğrenim materyalleri
Ek 1: Federal Resmi gazete Sigorta uzmanı
5e1

FEDERAL RESMİ GAZETE
AVUSTURYA CUMHURİYETİ İÇİN
Yıl 2004

Yayınlanma tarihi 16 Ocak 2004

15. Yönetmelik:

Kısım II

Sigorta aktüerliği meslek eğitimi için eğitim yönetmeliklerinin yayımlanması

15. Federal Ekonomi ve çalışma bakanının kararnamesiyle sigorta aktüerliği öğretim mesleği için
eğitim yönetmeliklerinin yayınlanması
Mesleki Eğitim Kanunu’nun 8. maddesi, Resmi Gazete No. 142/1969, sebebiyle en son federal kanun Resmi
Gazete No. 79/2003 vasıtasıyla değiştirilmiş ve şöyle buyurmaktadır:
Sigorta aktüerliği öğretim mesleği
§ 1. Sigorta aktüerliği öğretim mesleği üç yıllık bir öğretim süresi olarak düzenlenmiştir.
Meslek profili
§ 2. Okuma faaliyetiyle ve meslek okulunda mesleki eğitimle eğitim görmüş çırak, takip eden işleri , işe uygun
olarak, serbest ve tek başına sorumlu olarak yapmaya yetenekli kılınmalıdır:
1. Sigortacılık konularında müşterilere bilgi vermeli ve korumalı ,
2. İhtar, dava ve tahsilat bağlantılı çalışmak ve uygulamak,
3. Zarar ve ziyan kaydında ve hasar kontrolünde iştirak etmek, zarar ve ziyan çözme işlerini yapmak,
4. Başvuru kabulünde, -düzenleme de ve poliçe tanziminde iştirak etmek,
5. teklif hazırlama ve hesaplama,
6. şikayetleri inceleme,
7. Yönetimsel işleri işletmesel enformasyon- ve komünikasyon sistemleri yardımıyla yapmak,
8. İşletme muhasebesi ve masraf hesabında iştirak etmek,
9. İstatistikler, detaylar ve kartotekler kurmak, beklemek ve değerlendirmek.
Meslek tasviri
§ 3. (1) Eğitim için şu meslek tasviri saptanmıştır. Gösterilmiş olan beceriler ve bilgiler en geç beher zikredilen
öğretim yılından başlayarak, öyle düzenlenmeli ki çırak meslek profili bağlamında nitelikli işleri yapabilmek için
yeteneklendirilmiş olsun, özellikle de serbest planlamayı, uygulamayı, kontrol etmeyi ve optimal hale getirmeyi de
kapsamalıdır.

Poz.
1.
1.1
1.1.1

1.öğretim yılı

2.öğretim yılı
3.öğretim yılı
Öğretim yılı faaliyeti
Öğretim faaliyetinin ekonomik konumu

Organizasyon komünikasyon

hakkında temel bilgiler
görevler ve işletmenin
konumundan dolayı beher
ekonomik alanda doğan
performans arzı
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Resmi Gazete II – Yayınlanma tarihi 16 Ocak 2004 – No. 15

Poz.
1.1.2

1. öğretim yılı
2. öğretim yılı
Branş konumu hakkında
Temel bilgiler ve bunun dışındaki
Ekonomi ile ilişkileri

5e2

öğretim yılı
–

–

1.1.3
–

Pazardaki pozisyonu, işletmeye özgü eski iş verenlerle,
iş alanlara, müşterilerle, taraflarla veya müvekkillerle iletişim
ve onların tutumu hakkında bilgiler
1.1.4
–
İşletme için ölçüt olan bulunduğu yerin etkileri
1.1.5
Ve müşteri tutumu bilgisi
–
Yasa biçimi hakkında bilgi ve spesifik kanun yönetmelikleri
Ve öğrenim faaliyetinden doğan görevler hakkında temel bilgiler
1.2
Donatımlar, İş güvenliği, kazadan korunma ve çevre korunması
İşletme donatımlarının ve teknik işletme araçlarının ve de yardımcı araçların 1.2.1
Fonksiyonlarına uygun kullanımı ve bilgisi
Kaza riskleri hakkında, ilk-yardım-önlemleri hakkında ve de ilgili güvenlik yönetmelikleri ile yaşam ve sağlığı korumaya dair diğer
1.2.2
söz konusu olan yönetmelikler hakkında bilgi
1.2.3 Resmi denetim makamları hakkında, Sosyal sigorta ve menfaat temsili,
asma zorunluluğu bulunan
iş kanunu yönetmelikleri hakkında temel bilgiler
1.2.4
İş yerinin ergonomik olarak tasarlanması hakkında bilgi
1.2.5
işletmeden çıkan çöplerin ve atıkların çevreye uygun şekilde ayrılması ve arıtılması hakkında bilgi
1.2.6
işletme yönetmeliğinin hijyen
Ve yangın önleme ile ilgili kullanımı
–
–
ve bilgisi
İkili sistemde eğitim

1.3
1.3.1

Eğitim sözleşmesinden doğan sorumluluklar hakkında bilgi (paragraf §§ 9 ve 10 meslek
eğitimi kanunu)
1.3.2
eğitimin içeriği ve hedefi hakkında bilgi ve ilgili önemli meslek içi eğitim imkanları hakkında bilgi
2
Yönetim, organizasyon, komünikasyon ve EBİ
2.1
yönetimi
2.1.1
Organizasyon yapısı hakkında, görevler hakkında, münferit işletme bölümlerinin salahiyet ve bağlantıları
Ve işletme ile ilgili şirketlerle olan ilişki hakkında bilgi
2.1.2
İşletme çalışma seyri bilgisi
2.1.3
kurmak, verileri, istatistikleri, kartotek ve dosyaları yönetmek ve arşivlemek
2.1.4
İşletmeye özgü istatistikleri ve raporları değerlendirmek
–
Ve sonuçların neticelendirmeye oryantasyonu değerlendirmesi
2.2
Organizasyon ve kalite
2.2.1
İşletme, büro tekniği organizasyonu, çalışma- ve iletişim araçlarının bakımı ve işe – ve işlevine
uygun kullanımı

2.2.2
–

2.2.3
–
–
2.2.4
2.2.5

Çalışma çevresinden doğan riskler
Onların sigorta imkanı ve
Zarar ve ziyan olayında tutum bilgisi
İşletmeye has işlem ve şikayet veyaŞikayet veya itiraz işlemlerine
itiraz durumlarında davranış bilgisi iştirak etmek
–

Tren,posta, diğer nakliyeler ve iletişim donatımlarının hizmet azı
Hakkında temel bilgiler,

Randevuların ve/veya iş seyahatlerinin yönetimi ve organizasyonu
Ve de görüşme ve toplantıların ön- ve sonrası hazırlıkları
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Poz.
2.2.6
2.2.7
2.3
2.3.1
2.3.2
2.3.3
2.3.4
2.3.5
2.3.6
2.3.7
2.3.8
2.3.9

5e3

1. Öğretim yılı

2. Öğretim yılı
3. Öğretim yılı
kalite hakkında temel
işletmede olağan kalite yönetimi bilgisi
bilgiler
Çalışma organizasyonu ve iş düzenlemesi hakkında bilgi
–
Komünikasyon
Somut ön bilgi ve genel bilgilere göre yazılar, standart mektupların yazılması
Formüler ve formlarla çalışma
Konuşma- ve işe uygun ifade şekli (almanca- ve yabancı dilde)
Hedefe yönelik görüşmelerin yürütülmesi (almanca- ve yabancı dilde)
müşteri-, hasta- ve çalışma arkadaşı oryantasyonu iletişim
İşverenlere , iş alanlar, müşterilere, hastalara, müvekkillere veya distribütörlere karşı,
İşe uygun hareket bilgisi
İlgili yazışma işleri, posta çıkışında ve girişinde işler, saklama, açıklık
Ve kayıt
İşle ilgili yabancı dilde branş ifadeleri bilgisi
–
Pazarlama, reklam ve halkla
İlişkiler imkanları ve branşlar
–
Ve olağan iş araçları hakkında
branşlar- ve olağan iş araçları
temel bilgiler

2.3.10
2.4
2.4.1

2.4.2

bilgisi ve pazarlama, reklam ve
Halkla ilişkiler imkanı
Müşterilerin,
müvekkillerin,
hastaların
veya
tarafların
–
Bilgilendirilmesinde ve korunmasında iştirak etmek
EDV
İşletme EBİ’si hakkında bilgi
İşletme EBİ’si
(EBİ’nin, metin çalışması,
hakkında temel bilgiler
(EBİ’nin, metin çalışması, hesap,hesap, sipariş, muhasebe
Ve stok kaydı gibi işletme ,
sipariş, muhasebe
–
organizasyonunda
Ve stok kaydı gibi işletme ,
kullanımı ve görevi)
organizasyonunda
kullanımı ve görevi)
EBİ’nin işletme donanımlarını kullanımı ve bilgisi
–
(donanım, yazılım ve işletme sistemleri)

2.4.3

İşe özgü EDV-kullanımlarının uygulanması ( metin çalışması
Hesap,
Internet,
e-mail,
muhasebe,
randevu
denetimi

–
2.4.4
2.4.5
2.4.6
3
3.1
3.1.1

EDV nin durumu ve yeni iş yerine özgü tatbiklerin geliştirilmesi hakkında genel bilgiler
Veri saklama hakkında genel bilgiler
Metnin yapı taşlarını ve adres verilerini oluşturma ve bekleme
Tedarik ve teklif (iş araçları, Materyal, ürünler, hizmetler)
Tedarik
Branşlar- ve olağan işletme Tedarik
Branşlar- ve olağan işletme
imkanları ve tedarikin organize
Tedarik imkanları ve ihtiyacınolarak yapılması hakkında bilgiler
soruşturulması
bilgiler

hakkında

temel

ve

muhafaza

–

İhtiyacın Soruşturmaya iştirak
3.1.2
–
3.1.3
3.1.4
3.1.5
3.2
3.2.1
3.2.2

–

Siparişlerin hazırlanması
Siparişlerin yapılması
–
Ve buna iştirak etme
Tekliflerin alınması, incelenmesi ve kontrolü, görev onaylarının
–
kontrolü
–
teslimat tarihlerinin gözetimi ve teslimde gecikme için önlemler
Teklif
İşletme hizmetlerinde bilgiler (mallar, ürünler, hizmetler)
Branşa özgü ürün işaretleri , Normlar ve ürün deklarasyonu
Ve/veya işletme hizmeti için çerçeve şartlar
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Poz.
3.2.3

1. Öğretim yılı
–

4
4.1
4.1.1
–
4.1.2
–
–

4.1.3
4.2
4.2.1

–

4.2.2

–

4.3
4.3.1

4.3.2

5e4

2. Öğretim yılı
3. Öğretim yılı
Tekliflerin oluşturulmasında ve/veya işletme hizmetlerine iştirak
İşletme muhasebesi
Maliyet oluşturma ve hesaplama
İşletme masrafları hakkında, onların rantabilite ve/veya etkinlik

Maliyet oluşturma, hesaplama
–
ve/veya bütçe oluşturma
üzerine temel bilgiler
hesaplama işlerine ve/veya bütçe oluşturmaya iştirak
Vergiler, ödemeler ve ücret hesaplaması
İşletmeye özgü vergiler ve ödemeler hakkında
Temel bilgiler
Ücret ve maaş mahsubu enformasyonu
Hakkında temel bilgiler
muhasebe

işletme muhasebesinin
Görevleri ve fonksiyonu hakkındaişletme muhasebesinin
temel bilgiler
Görevleri ve fonksiyonu hakkında bilgiler
İşletme muhasebesinde hesaplayıcı İşletme muhasebesinde
destekli seyirler hakkında temelhesaplayıcı destekli seyirler
bilgiler
Envanter ve mevcudat kaydının anlamı ve görevi hakkında
–
Temel bilgiler
–
Envanter ve mevcudat kaydına iştirak
işletme hesap türlerinin yapılması, verilerin toplanması, incelenmesi ve kontrolü
Mahsup için evrakların hazırlanması
–
Ödemeler
teslimatçılarla, müşterilerle,
Makamlarla, posta, para-ve kredi
işletmeye özgü, teslimatçılarla, müşterilerle, Makamlarla,
enstitüleriyle
olan
ödemeler
posta, para-ve kredi enstitüleriyle olan ödemeler hakkında bilgiler
hakkında temel bilgiler
nakit yönetimi ve yevmiye
defteri hakkında temel bilgiler
Nakit yönetimi bilgisi
Ödemelerde iştirak
–
–
Ödemelerde ve ihtarlarda işletmeye özgü Ödeme işlemleri
Muhasebe
hakkında
bilgi
–
–

4.3.3
4.3.4
4.3.5
4.3.6
4.4
4.4.1

4.4.2
4.4.3
4.4.3
4.4.4
4.5

–
4.5.1
4.5.2

4.5.3
5
5.1

işletme muhasebesi ve
İşletme muhasebe evrakları
–
–
hakkında temel bilgiler
Muhasebe ve hesaba geçirilenlerİşletme muhasebe işleri ve değerlendirmelerden ve istatistiklerden
üretim
hakkında temel bilgiler;
Kolay ve alakalı işlerinyapılması
standart hesaplar çerçevesi bilgisi
–
Genişletilmiş temel bilgiler
İşletmeye özgü maliyet oluşturma
ve hesaplama bilgisi
–

5.2

Kontrol

hakkında

temel

bilgiler

–
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Poz.
5.3
6
6.1

6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
6.7
6.8
6.9
6.10
6.11
6.12
6.13
6.14
6.15
6.16
6.17
6.18

5e5

1. Öğretim yılı

2. Öğretim yılı
3. Öğretim yılı
Sigortacılığa özgü ve genel ihtar, tahsilat ve dava işlemleri
–
Hakkında bilgi ve iştirak
sigortacılık
Sigorta endüstrisinin yasal temelleri bilgisi (şirketler hukuku ticaret hukuku, tüketicinin
korunması gibi)
–

Sigorta sözleşmesi kanunu (Sigorta Sözleşmesi Yasası), Sigorta denetimi kanunu (VAG)
Ve diğer sigorta hukuku esasları bilgisi
Tarifelerin ve tarife düzenlemenin yapısı bilgisi
Münferit sigortacılık alanlarına genel bakış
Başvuru kabulü, inceleme ve poliçe düzenleme
Mükerrer
sigorta
–
–
Sigorta hakkında temel bilgiler

ve

müşterek

Çeşitli sigorta alanlarında iç- ve dış organizasyonun ve de sigorta endüstrisinin diğer
Şirketleriyle birlikte etkisi hakkında bilgi
Yabancı dilde teknik terimlerin kullanımı hakkında bilgi
Sigorta ile ilgili vergiler ve ödemeler hakkında bilgi
Çeşitli pazarlama biçimleri ve pazarlama organizasyonları
–
bilgisi
sigorta sözleşmelerinin satışında (kazanç) iştirak ve
–
bilgi
–
sigorta konularında danışmanlık yapma
tekliflerin hazırlanması ve hesaplanması
–
Varlıkların korunması ve
–
–
Değişiklik hizmeti
Sigorta sözleşmelerinin bozulması
–
–
İfa hukuku hakkında bilgi
–
Hasar kaydı ve hasar incelemesi
–
Yetkisiz isteklerde işe uygun
–
Davranış, Hasar çözümü,
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Uzmanlık bilgisi ve becerisi eğitiminde fi, işletme gereksinimlerine ve avanslarına özel bir dikkatle çırağın kişisel
eğitimine, kendisine uzman eleman için gerekli olan anahtar nitelikleri , sosyal yeterlilik (açıklık, takım kabiliyeti,
mücadele yeteneği), kendine karşı yeterlilik (kendi başına değerlendirme, kendine güven, serbestlik, yükümlülük
altına girebilme gibi), metot yeterliliği (sunum yeteneği, alman dilinde retorik, İngiliz dilinin özelliklerinde iletişim
yeteneği gibi) ve kendi başına öğrenme yeterliliği (hazır olma, metotlar hakkında bilgi sahibi olmak, uygun iletişim
araçların ve materyallerini seçebilme yetisi gibi) vermeye özen göstermektedir.

(2)

Geçerlilik kazanma
§ 4. Bu yönetmelik 1 Ocak 2004 tarihinde geçerli kılınmıştır.
Geçiş hükümleri
§ 5. (1) Öğretim mesleği Sigorta uzmanlığı için eğitim yönetmelikleri, Resmi Gazete II Nr. 344/1990, 31 Aralık 2003

tarihinde yürürlükten kalkmaktadır.
(2) 31 Aralık 2003

tarihinde Öğretim mesleği Sigorta uzmanlığı eğitimi gören çıraklar, 1. fıkrada belirtilen eğitim

yönetmeliklerine göre, eğitimlerine devam edebileceklerdir.
(3) Öğretim mesleği Sigorta uzmanlığı ile ilgili, eğitim yönetmeliklerinin 1. fıkrasında bırakılmış öğretim zamanları, Öğretim
mesleği Sigorta uzmanlığı öğrenim zamanları olarak tamamen hesaba katılmalıdır.

Bartenstein
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Ek 2: Örnek mektup Sigortanın feshi
Örnek mektup „Bir sigortanın feshi“

Hans Muster
Glückstraße 1
6020 Innsbruck

Innsbruck, Tarih

XY Versicherungs-AG
Schicksalstrasse 1
6020 Innsbruck
Konu: Hakkın korunması sigortasının feshi; Poliçe numarası: RS 1357 HV
Çok değerli bayanlar ve baylar!
İş bu yazıyla, yukarıda belirttiğim poliçe numaralı sigorta sözleşmesini, mümkün olan
en yakın tarihte feshediyorum.
Sizden bu fesih talebimin yazılı onayını ve sözleşmenin tam olarak sona ereceği
tarihi bildirmenizi talep ediyorum.
Dostça selamlarımla
Hans Muster (=kendi el yazısıyla imza)
Örnek mektupla ilgili önemli enformasyonlar
Vaktinden önce feshetme: Süre bakımından üç yıldan daha uzun olarak yapılmış olan
sözleşmeleri (örn.
On yıllık sözleşme)tüketiciler üçüncü yılın sonunda veya bunu
takip eden her yıl bir aylık feshi ihbar süresine bağlı kalmak kaydıyla yazılı olarak
feshedebilirler (paragraf 8 ,fıkra 3 sigorta sözleşmesi kanunu). Delil sebeplerinden
dolayı mektup iadeli taahhütlü olarak gerçekleşmelidir.
DİKKAT: Eğer sigorta vaktinden önce feshedilirse, sigortacı uzun sözleşme süresi için
prim de yapılmış süre indirimini geri isteyebilir.
Sözleşme bitimi, uzatma şartı:
Esas olarak, sürelendirilmiş sözleşmelerin sürenin dolmasıyla, sona ermeleri
geçerlidir (örn. Sözleşme süresi 1.1.2000-1.1.2010; sözleşme bitimi 1.1.2010).
Uzatma şartı: Fakat sigorta şartları çoğunlukla,eğer tüketici sözleşmenin sona
ermesinden 3 ay önce feshetmez ise, sözleşmenin sona ermesinden sonra otomatik olarak
bir yıl uzamasını ön görmektedir. Pratikte bu sözleşmelerin uzatılması başarısızlıkla
sonuçlanmaktadır fakat çoğunlukla tüketiciyi koruma kanununun paragraf § 6/1/2 den
dolayı. Eğer bundan dolayı sözleşmenin uzatılması konusunda rızanız yoksa, fakat
sigortaya göre „geç“ feshettiyseniz, sigortadan tüketiciyi koruma kanunu paragraf §
6/1/2 ye dayanarak, kararlaştırılmış sürenin sonunda sözleşmenin sona ermesini talep
ediniz.
Özel durum motorlu taşıt-mali sorumluluk sigortası: Bunda, sözleşme kanundan dolayı
bir sonraki yıla uzamaktadır, eğer feshi ihbar süresine bağlı kalarak , sözleşme
yılının sona ermesinden bir ay önce feshetmezseniz.
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Süresiz sözleşmeler, her iki kısımdan da sözleşmede kararlaştırılmış olan feshetme
süresine bağlı kalarak feshedilebilmektedir. Kanun, sadece uygun olan feshetme
kararları çerçevesini sınırlamaktadır. Akabinde sözleşmenin her kısmı bir sigorta
yılının sonunda feshedilebilir. Feshi ihbar süresi bir ila üç ay arası kadar
tutmalıdır. Feshetmekten feragat, sadece iki yıllık bir süre için ve sadece her iki
sözleşme tarafı için aynı ölçüde mümkündür. Tüketici için, daha uygun hükümler yasal
dır. Eğer sözleşme de bir düzenleme yok ise, her bir sigorta periyodunun sonunda bir
aylık süreyle feshedilebilir. Özel durum Hayat sigortası: Sözleşme cari primlerin
ödenmesi durumu için, her bir sigorta periyodunun sonunda (= sigorta yılı)
feshedilebilir (paragraf § 165 sigorta sözleşmesi kanunu). Öneri: Feshetmeden önce
sigorta poliçesi iptal edildiği takdirde poliçe sahibine verilecek para miktarını sorunuz .
Feshin vaktinde yapılması: Fesih, feshi ihbar süresine bağlı kalmak kaydıyla vaktinde
sigortacıya ulaşmalıdır (bu sebepten dolayı feshi ihbarın vaktinde gönderilmiş olması
yeterli değildir).
Diğer fesih hakları: Diğer yasal fesih haklarına yanı sıra, özellikle sözleşmesel
fesih hakları bulunmaktadır, ki bunları sigorta şartlarına alabilirsiniz.
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Ek 3:

Sözlük

Sözlük
Burada en önemli mesleki terimleri, basit açıklamalarıyla bulabilirsiniz.
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
A
Sınırlandırılmış primler

Mahsup primler, prim devrini mali yılın sonunda, artmış olarak prim devrine mali yılın başında iptal ihtiyatları veya aktif kalemler
göz önünde bulundurularak henüz mahsup edilmemiş primler için kısaltılmış.
AIDA (Association Internationale de Droit des Assurances)
1960 yılında kurulmuş olan uluslar arası sigorta hukuku birliği. Amaç: Uluslar arası iş birliğinin hukuk ve sigorta alanında her
türde ve mahiyette geliştirilmesi ve teşviki. Birlik, düzenli olarak sırayla dört yılda bir uluslar arası anlam taşıyan konularla brifing
ve tartışmaların da yer aldığı dünya kongreleri düzenlemektedir.
AISAM (Association Internationale des Sociétés d'Assurance Mutuelle)
Uluslar arası karşılıklı olarak merkezleri pariste bulunan sigorta şirketleri birliği .
Sigorta
Sigorta endüstrisi için geleneksel bir ifade (bireysel sigorta).
Assistance
Assistance, Fransa kökenli bir hizmettir, ana hedefleri ise, zor durumda olan müşteriye yirmi dört saat hızlı ve bürokrasisiz,
hafta sonu veya tatil günleri gözetilmeksizin yardım etmektir (örn. Tıbbi yardım hizmetleri, seyahat dokümanlarının kayıp veya
çalınması halinde, vs.).
B
İnşaat maliyeti indeksi/kısmi indeks inşaat ustası işleri
İnşaat ustası işleri indeksi (ÖSTAT), ki aynı zamanda da İnşaat maliyeti indeksi olarakta (OeNB) tanımlanan, bir evin kaba
inşaatına yapılan işçilik ve yapı malzemelerinin KDV dahil olmak üzere 50m2 lik birim için yapılan harcamanın tutarından
meydana gelmektedir, viyana için tadilat yapılmış 300 m3 lük bir mekan için geçerlidir. Bu inşaatçılık loncası tarafından
hazırlanmakta (1945 = 100,0) ve "Maculan-Index" adını da taşımakta. 1991 yılında "Maculan-Index" in bir tadıl ve başka esasa
dayandırılarak taban 1990 = 100,0 olarak gerçekleşti. Sürekliliği korumak için, indeks hesaplama sistematiği, başka bir ifadeyle
‘’İnşaat ustası’’ veya ‘’tüm yapı’’nın indeks değerinin hesaplaması, prensip olarak tutuldu. Başka fiyat emareleriyle kıyaslamayı
kolaylaştırmak için, istatistik kısmında 1986 = 100,0 bazında, 2001 yılından itibaren 2000 = 100,0 bazında geri verilmektedir.
Lehdar kişi veya alım hakkı olan kişi
Bu kişi, hayat sigortası çerçevesinde sigortalının ölümü halinde sigorta tutarını elde etmektedir.
Zilyetliğin el değiştirmesi feshi
Bir ev satışında öncelikle evi alan kişi tarafında, bunun için yapılmış olan sigortalar devralınmaktadır. Bu kişi artık sigortayı
feshetme imkanına sahip (=Zilyetliğin el değiştirmesi feshi). Fesih satıştan sonra bir ay içerisinde yazılı olarak sigortacıya
gönderilmesi gerekmektedir. Sigorta şirketi de Zilyetliğin el değiştirmesi durumunda sizin fesih hakkınızdan
faydalanabilmektedir.
İştirakler
İştirakler kesinlikle kendi ticari işletmelerini süren bir bağla hizmet etmek isteyen başka şirketlerde hisseler veya oy haklarıdır.
Fakat hisselerin değerli evraklarda rehinli olup olmadığı ehemmiyetsizdir. Bu aynı şekilde önemli hedefleri riskli – finansman
gösteren şirketlerdeki hisseler içinde geçerlidir. İştirak olarak şüpheli olan nominal değerleri toplamda bu şirketin nominal
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değerinin %25 ine ulaşan sermaye şirketlerinde veya kooperatiflerde hissedir.

Komandite ortak olarak ticaret kanunun bir şahıs şirketine iştirak, daima ticaret kanununun şahıs şirketine iştirakte ilk fıkra
anlamlı sayılmaktadır.
Ortak şirket
Ortak şirketler, bilançolanan sigorta şirketinin bir iştiraki olduğu şirketlerdir veya bilançolanan sigorta şirketine bir iştirak olan
şirketlerdir (iştiraklere de bkz.).
İşletme kolektif sigortası
" İşletme kolektif sigortası " eylül 2005 den buyana emeklilik kasalarına tahakkuk alternatifi olarak mümkün ve “ikinci omurga”
nın güçlendirilmesi için sürülmüştür. İşletme kolektif sigortası faiz garantili hayat sigortası olarak özellikle yaşlılık tedbirinin daha
güvenli bir biçimi ve işletmeler tarafından bu sebeple özellikle çalışanlarının başka motivasyon enstrümanı kullanılabilmektedir.
Avusturya sigorta endüstrisinin eğitim akademisi (BÖV)
Eğitim akademisi, tüzüğe göre Viyana merkezli bir dernektir. Faaliyet alanı tüm federal bölgeye uzanmaktadır. Kıyaslanabilir
hedefleri olan Eyalet bürolarının kurulması, bölgesel ve bölgesel üstü enstitülerin kurulması, derneklerin vs., mümkündür. Mali
yıl olarak takvim yılı geçerlidir (§ 1).
Derneğin amacı
- Avusturya sigorta endüstrisinde çalışan insanların eğitimleri ve meslek içi eğitimleri
- Başka bir mesleki eğitimi olan ve ancak ileriki yaşlarında sigortacılık endüstrisinde çalışmak isteyen yetişkinlerin meslek
değiştirmeleri
- Ekonomide ve eğitimde sigortacılık sorularıyla uğraşan uzman kişilerin eğitimleri (§ 2)
Derneğin üyeleri düzenli, düzensiz, uyumlu ve onur üyeleri olarak gruplandırılmaktadır. (§ 4 Z
1; tanım bkz § 4 Z 2 bis Z 6)
Bonus-Malus-Sistemi
Bir Bonus-Malus-Sisteminde, prim ölçüsü bir gözetim periyodu esnasındaki hasar seyrine göre belirlenmektedir. Hasar
serbestisi, ödenecek prim ödemelerine göre aşamalı olarak düşmektedir, ta ki tarif priminin kısmı saptanana kadar; hasarlarda
ödenecek olan primler artmaktadır ve saptanan çeşitli tarif priminden sonra da artmaktadır. Bonus-Malus-Sistem için: § 10
KHVG 1987 (BGBl. 296/1987) ve VO d. BMF’ ye de bakınız 27.7.1987 tarihli (BGBl. 369/88) idF BGBl. 108/1988, ve de
Baran, P./Braumüller, P: Motorlu taşıt Mali sorumluluk sigortası. - viyana 1991.- 436 S.
BÖV
Bakınız, Avusturya sigorta endüstrisi eğitim akademisi
Pazar fiyatlarına gayri safi yurtiçi hasıla
Gayri safi yurtiçi hasıla (BIP) tüm yurt içinde üretilen, son kullanım için (özel ve kamu tüketimi,
depo değişikliği, Brüt-tesis yatırımları vs.) belirlenen emtia ve hizmetleri, kapsamaktadır, üreticilerin merkezlerinin yurt içinde
yada yurtdışında olarak üretim yapmaları fark etmeksizin. Gayri safi yurtiçi hasıla kavramı BIP, hakkında daha fazla bilgi için
Avusturya istatistik merkez dairesi (Hg.): Avusturya ulusal geliri 1970-1980. - viyana 1979. (Beiträge zur österreichischen
Statistik; Heft 635).
C
Captive Insurance Company
(= "tutuklu" sigorta şirketi). Burada söz konusu olan bir endüstri şirketinin veya bir şirketler grubunun mülkiyetinde olan veya
çoğunluk mülkiyetinde bulunan ve sadece veya ağırlıklı olarak onların riskini örten bir sigorta şirketi . Başlangıçta vergisel
düşünceler vergisi düşük ülkelerde Captive Insurance Companies yaratmaya sürüklüyordu.
Sigorta şirketlerinin hizmet verme serbestisi, kendi açılarından bir çok ülkede faaliyet gösteren şirketlerden veya şirketler
grubundan Captive Insurance Companies için teşvik demektir.
Comité Européen des Assurances (CEA)
CEA Merkezi Brüksel de bulunan Avrupa’da ulusal sigorta derneklerinin birliği.
CEA nın görevlerini kapsayanlar
- Avrupalı sigortacıların temsil edilmesi
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- ulusal üye birlikleri arasında işbirliği teşviki vs.
CEA nın üyeleri ulusal sigorta dernekleridir. Yeni üyeler olarak ulusal sigorta dernekleri CEA da temsil edilen ülkelerde, eğer iç
tüzüğün 1. maddesiyle mutabık olan, kendi pazarlarında serbest rekabette birbirleriyle çalışan sigorta şirketlerini kapsıyorsa
kabul edilmemektedir. Ülke başına sadece bir tabe ulusal dernek kabul edilmektedir. Link: www.cea.assur.org
D
Süreli evrak
Uzun yıllık sigorta sözleşmeleri için sigorta tarafından sıkça bir pirim indirimi sağlanmaktadır (bdquo adı verilen; Dauerrabatt &
ldquo;). Sözleşme eğer, sözleşmede kararlaştırılmış süreden önce feshedilirse (tüketiciler, sözleşmeyi kararlaştırılmış süreden
bağımsız olarak kararlaştırılmış olan süreden üç yıl sonra feshetme imkanına sahiptirler) kararlaştırılmış olan süreli evrak
kullanılan sigortalı yıllar için nispeten geri ödenmesi gerekmektedir.
Karşılayıcı ihtiyat
Sigorta dallarında gelecekteki edim haklarını garantilemek için bir aktüeryal ihtiyattır, eğer bunlar hayat sigortası şeklinde
çalıştırılırlarsa.
Karşılayıcı stoklar (Karşılayıcı sermaye)
Karşılama gereksinimi yüksekliğinde, mükerrer sigorta da devralınan iş haricinde, kalan varlıktan ayrı olarak yönetilmesi
gereken karşılayıcı oluşturulmalıdır (§ 20 Abs. 1 VAG).
Deflatör (gayri safi yurt içi hasılanın)
Enflasyon ayarına orandır. Gayri safi yurt içi hasılanın deflatörü, gayri safi yurt içi hasılanın içine aldığı fiyat endeksidir; bundan
dolayı tüketici fiyat endeksinden farklı olarak tüm Avusturya eda üretilmiş ürünleri temsil etmektedir. Ayrıca bakınız: Reel
büyüklük, tüketici fiyat endeksi
Doğrudan sigortalayan /doğrudan ticaret
Sigortalıyla, doğrudan bir sözleşme ilişkisinde bulunan sigorta şirketi. Fark, sigortalı ve sigorta şirketinin arasındaki sorumluluk
ilişkisinden oluşmaktadır. Eğer sigorta şirketi sigortalıyı dolaysız olarak yapılmış olan sigorta sözleşmesinden dolayı sorumlu
yaparsa (poliçe), o zaman ticaret doğrudandır. Doğrudan ticaret kendisini kendi ve iştirak ticaretine sınıflandırmaktadır.
Mükerrer sigorta ticareti doğrudan ticaretin karşısında durmaktadır. ( diğer istatistiklere karşıt olarak özel sigortaların değer
üretimi beyanları, sigorta şirketlerinin özetlenmiş bilançoları ve özetlenmiş kar- ve zarar hesaplarını mükerrer sigorta ile birlikte
içine almaktadır. )
E
EC-Sigorta
Bakınız: Extended Coverage
Kapalı bir yere girerek hırsızlık
Kapalı bir yere girerek hırsızlık ancak şu şekilde mevcut olmaktadır, eğer hırsız sigortalı yerlere kapıların, pencerelerin veya
başka bina parçalarını ittirerek yada açarak içeriye zorla girerse veya aşırı rüzgar sebebiyle oluşan ve giriş yeri olmayan
yerlerin açılmasıyla içeriye girerse.
Bir seferde yatırma
Hayat sigortasında özel bir prim ödeme şekli. Bir (yüksek) meblağ başlangıçta bir seferlik prim olarak ödenmektedir.
Sigorta endüstrisinin gelişim durumu
Sigortacılık endüstrisinin gelişim durumu rakamları, bunların arasında gayri safi yurt içi hasılanın yüzde olarak prim hasılatı,
kişi başına prim hasılatı, fakat kişilerin mal sigortalarına karşı tutumu da (kişisel sigorta: hayat-, hastalık- ve kaza sigortası).
Genel olarak, artan memnuniyet, çoğalan ekonomik aktivite ve gelişen iş bölümünden yola çıkarak sigorta güvencesine olan
ihtiyaç artmaktadır. Şunlara da bakınız: sigorta yoğunluğu, sigorta sızıntısı
Yaşama- ve ölüm sigortası
VVO
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Yaşama- ve ölüm sigortası çok sayıda imkanlar sunmaktadır ve hayat sigortasının önemli bir şekli olarak sayılmaktadır.
Sigorta güvencesi ve sermaye yapısı kombinasyonuyla, gelecek için en iyi şekilde tedbir alınmış olmaktadır. Tutarın
ödenmesi şu şekilde gerçekleşmektedir
- Kararlaştırılan sözleşme süresinin sona ermesi veya
- Sigortalının geride kalanlar için kararlaştırılan süre içerisinde ölmesi halinde
Bunda sermaye aylık olarak emekli aylığı olarak veya bir seferde ödenebilmektedir.
İlk risk sigortası (ilk risk için yapılan sigorta)
Eğer belli riskler sözleşmeye göre belli bir sigorta tutarına kadar gerçek sigorta değerine bakmaksızın tazmin edilebiliyorsa,
buna ilk risk sigortası denmektedir.
İlk risk e karşı sigorta:
Çoğu sigortalar her türlü hasarın tam olarak karşılandığı ( konutun soyulmasında ve belirtilen değer sınırlarına kadar olan
soygunlar) sabit götürü tutarı sunmaktalar. Bu da , eksik- veya fazla sigorta riskini önlemek için.
Ana sigortacı
Bakınız: doğrudan sigortalayan
Extended Coverage ("EC")
Bundan Ek risklerin sigortası anlaşılmaktadır (örn. Kötü niyetle verilen zarar, grev vs..). Çoğunlukla EC endüstri- ve ticari işletmeler için
yangın- ve yangın-BU-sigortasının katılmasını göstermektedir.

F
Yangına karşı korunma vergisi
Yangına karşı korunma vergisi yurt içinde sigortalanmış mallar için yangın sigortasına özel bir sigorta vergisidir.
Sadece eyalete ödemeye münhasırdır, fakat § 16 fıkra. 1 FAG göre federal devlet tarafından toplanmakta ve
Eyaletlere § 16 fıkra. 2 FAG gereği dağıtılmaktadır.
Finans piyasası denetimi (FMA)
Finans piyasası denetimi bankaların, sigortaların ve emekli sandıklarının ortak denetimidir. 1.4.2002 den buyana yerleşmiştir.
Fona bağlı hayat sigortası
Bu hayat sigortasının ödemelerinin yüksekliği birinci sırada bir fonda varlık yatırımlarıyla birleştirilmiş değer gelişimine
bağlıdır. Sigortalanan kişi aynı ölçüde bu varlık yatırımına hem kara hem zarara iştirak etmektedir.
Turizm ödemeleri
İlgi katkıları (turizm teşvik katkıları da, Turizm ödemeleri de, vs) genel olarak dolaylı veya dolaysız olarak turizm den fayda
sağlayan şirketler tarafından kaldırılmaktadır. Eyalet hukuku hükümleri idR belli meslek gruplarının turizm den fayda
sağlamaları bakımından hak karnesi bulundurmaktalar, fakat bunun da aksi ispat edilebilir. Ölçü esası iidR ise (turizme
dayanan) işletmenin cirosudur.
G
Garanti Faiz Oranı
Hayat sigortası içerisinde mevcut olan garantili faiz, Finansal Pazar Denetimi (FMA) tarafından belirlenmektedir.
Risk ortaklığı
Sigortacılığın temelidir. Bir grup insan, benzer tehlikelere karşı kendilerinin tehdit edildiğini düşünerek, bunlara karşı
korunmak istiyor. Sigorta şirketleri, belli bir prim karşılığında bu risklere karşı güvence sağlamayı üstlenmektedir. Bu sayede
topluluk tek bir risk taşıyıcısı olarak organize edilir ve finansal risk tamamına paylaştırılır.
Nesil Antlaşması
Nesil antlaşması, hukuki anlamda bir antlaşma değildir. Nesil antlaşmasına göre, aktif olarak çalışan kişiler, ödedikleri
primlerle emeklilerin maaşlarını karşılamaktadırlar. Aktif olarak çalışanlar, kendi emeklilik dönemlerinde bu şekilde garanti
altına alınacakları için prim ödemektedirler.
Kar Katılımı
Sigortalının, kar durumunda sigortacının karına iştirak etmek için yaptığı bir akittir. Sigortacının kar etmesini koşul olarak
koşmaktadır. Özellikle sermaye birikimini sağlayan sigortalardaki (hayat sigortası) kar oranı, finansal pazardaki kazancın bir
kısmına bağlıdır. Yatırım kanununun 18b maddesinin 1 paragrafının 6 fıkrasına göre (VAG Novelle 1996), sigortalının kar
katılım hesabını talep hakkı bulunmaktadır.
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Toplam Faaliyet
Sigorta şirketi, yurtiçinde (yurtiçi faaliyetler) ve yurtdışında da (yurtdışı faaliyetler) taahhütlerde bulunabilir. Şirketin bu
faaliyetleri doğrudan veya dolaylı (= mükerrer sigorta) şekilde olabilir.
Eklem Harcı
Kaza sigortasında malullük derecesi belirlenirken, eklem kaybına veya kullanımlarının kısıtlanmasına, yani eklem harcına
göre değerlendirilmektedir. Eklem harcı, özel sigortacılık alanında sözleşmenin ana elemanlarındandır ve kaza sonrası
bireyin malullük derecesi ölçümünde göz önünde tutulur.
Yeşil Kart
Yeşil Kart sistemi, ya da resmi bir ifadeyle “Kara Nakliyatı İçin Uluslararası Sigorta Kartı” 1949 yılında Londra Antlaşması ile
yürürlüğe girdi. Motorlu taşıtlarla yapılan yurtdışı seyahatlerinde, ilgili misafir ülkenin hükümlerine göre zorunlu trafik
sigortasını belirler. Yeşil kartın arka kısmında, mağdur olan sigortalının mağduriyetini giderebilmesi için, yeşil kartla ilgili
ülkenin adres ve telefon numaraları bulunur. 1973 yılında yapılan plaka antlaşması ile Londra Antlaşması’nın hükümleri
sınırlandırılarak, anlaşmaya imza atan ülkeler arası sınır geçişlerinde yeşil kart istenilmeyeceği belirlendi.
01.07.2003 tarihinden bu yana “Dahili Düzenlemeler”, Londra Antlaşması’nı ve plaka antlaşmasını birleştirmektir (15.03. 1991
tarihinden beri çoklu garanti antlaşması). Mevcut sistemde ki üye sayısı 44’dür. Avusturya araçlarının, AB ülkelerine,
Hırvatistan’a, İzlanda’ya, Norveç’e, İsviçre’ye ve Andorra’ya geçişlerinde yeşil kart aranmamaktadır. Genelde seyahat
esnasında yeşil kartın yanınızdan ayrılmaması önerilmektedir.
I
Uluslararası Bilanço Esasları
Uluslararası Muhasebe Standartları; Uluslararası Bilanço Esasları
Uluslararası Finans Rapor Sunumu Esasları
Uluslararası Mali Raporlama Standartları. 2002 yılından beri, Uluslararası Mali Raporlama Standartları Yönetim Kurulu
tarafından karara bağlanan standartlar, konseptin tamamı için IFRS’dir. Önceden belirlenen standartlar, kaynaklarda hala
Uluslararası Muhasebe Standartları (IAS) olarak geçmektedir.
Dolaylı Faaliyet
Bkz. Mükerrer Sigorta.
Kara Nakliyatı İçin Uluslararası Sigorta Kartı
Bkz. Yeşil Kart.
K
Oda Aidatları
Oda aidatları, ticaret odası üyeleri tarafından faaliyetleri bağlı olarak değişkenlik gösteren ve kendilerinden tahsil edilen
aidatlardır. Bu aidatlar, onaylanan yıllık maliyetlerden tahmin edilen ve diğer kazançlardan dolayı, bölge ve eyalet ticaret
odasının karşılanmayan giderlerine tedbir amacıyla alınır (bkz. 1998 Ticaret Odası Kanunu 122/1 maddesi).
Sigorta şirketleri, sigorta faaliyetlerindeki prim hacimlerinin %80 kesintiye uğramasına bağlı olarak (1953 tarihli Sigorta
Vergisi Kanunu’nun 6. maddesi, 1. fıkrası, 1. bendi, M.K. Cilt I No. 133/1953 kapsamında) direkt yurtiçi faaliyetlerinde prim
hacimlerini amaçlarlar. Oda üyelerinin, diğer odaların üyelerine nazaran eylem uygunluğunu sağlamak için, eyalet odasının
kararlaştırdığı ölçüm oranı en fazla %0,55 olmalıdır (bkz. 1998 Ticaret Odası Kanunu 122/2 maddesi 2. bendi).
Birikim Sigortası
Sigorta ödemesinin, sözleşmede belirlenen tarihte yapılacağı sigortadır.
Konsolidasyon Bilançosu
Şirketler grubunun veya herhangi bir sektöre bağlı şirketin bilançolarındaki açığın kapatılması. Aksine: Birleştirilen Bilanço.
Konsolidasyon Kar-Zarar Hesabı
Şirketler grubunun veya herhangi bir sektöre bağlı şirketin kar zarar hesabı açığın kapatılması. Aksine: Birleştirilen Kar Zarar
Hesabı.
Hastalık Parası Sigortası
İş görmezlik durumunda hastalık parası sigortası devreye girer. Üç sigorta yılı içerisinde azami 364 gün boyunca, iş
görmezliğin mevcut olduğu her gün için, daha önceden kararlaştırılan tutar ödenir.
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Yatılı Tedavi Sigortası
Yatılı tedavi sigortası kapsamında, yatılı tedavi sırasında hastane masraflarını karşılamak amacıyla, sözleşmeyle daha
önceden belirlenen tutar verilir. Gerçek olarak oluşan masraflar, hesaplama için önemli değildir.

Fesih
Tek taraflı, beyanının karşı tarafa ulaşması şartı ile yapılan irade beyanı. Sigortacı ya da sigortalı beyanda bulunabilir.
Bundaki amaç ise, sigorta sözleşmesinin hemen ya da belirlenen süre içerisinde fesih edilmesidir.
Fesih müddeti
Fesih ihbarı ve vadesi arasındaki zaman dilimidir. Fesih müddetleri genellikle 3 aydır; Zorunlu Trafik Sigortası’nda 1 aydır.
Sorun Çıkarmama
Ticari düşünceye bağlı olarak iş ortağının işlemlerinde kolaylık göstermek; örneğin zarar çözümlerinde kolaylık göstermek
(değerinden aşağı yapılan sigortalarda da tam zarar ödeme).
Birleştirme
Riskleri birbirleri yerine, portföylerle denkleştirilme sırasında risk birikintileri oluşur.
L
Ömür Boyu Emeklilik
Ömür boyu emeklilik, belirli bir olaya kadar ödenen (genellikle emekli kişinin ölümü) emekli aylığıdır.
Ödemeler
Sigorta ödemesi, sigorta olayının vuku bulması ile yapılan masraflardır (zarar, sözleşme hedefine ulaşma, örneğin hayat
sigortası). Bkz. Sigorta Şirketlerine Ait Sözleşmelerin Finansal Hesaplanması Hakkında Bakanlığın Düzenlemesi – 4. Aralık
1992 tarihli RLVVU, BGBI. 757/1992, 7. Şubat 1995 tarihli Düzenleme, BGBI. No. 97/1995. Bahsettiğimiz ödemelere, sınırlı
ödemeler dahil edilmemelidir. Bunlar, ödemelere ait masraflar olup, ilgili yıla dahil edilecektir. Bu durumda, giderilmeyen
hasarlar için tahakkuk etmiş ve ödenecek masraflar göz önünde tutulmalıdır. Avusturya’da faal olan sigorta şirketlerinin yurtiçi
faaliyetlerden elde ettikleri ödemeler ile sınırlı ödemeler istatistiklerle belgelendirilmektedir.
M
Müşterek Sigorta
Birden fazla aracısız sigortacının aynı riske katılım göstermektedir.
Bağlı Çalışanın Aylık Brüt Geliri
İşçi ve memurların faaliyetlerinden dolayı aldıkları brüt gelir ve işverenin ödediği sigorta primlerini kapsar. Aile yardımları ve
ilgili fon ödemeleri hariç.
N
İkame Değeri
Mülk sigortasına ait bir kavramdır. Sigortalı bir malın yeniden yerine getirilebilmesi için harcanan masrafları karşılar.
Aktüeryal Olmayan Hesap
Bkz. Aktüeryal Hesap
O
Yükümlülük
Sigortalının sigortacıya karşı olan yükümlülükleri kastedilir. Bu yükümlülüklerin bir kısmı Sigorta Sözleşmesi Kanunu’nda
belirtilirken, bir kısmı da sigorta sözleşmesi hükümleri ile kararlaştırılmaktadır.
Avusturya Sigortacılık Uzmanlık Bilgisi Topluluğu
Kurumun merkezi, yönetmelik gereği Viyana’dadır (§1). Kurumun amacı, sigortacılık alanlarının tamamında faal olan özel ve
resmi sigorta şirketlerinin bakımıyla ilgilenmek, sigortacılık derslerini teşvik etmek, sigortacılık alanındaki mevcut olanakların
derinleştirilmesini sağlamak, sigortacılığın temel mantığını toplumda yaymaktır. Bu sayede, teori ve uygulama arasındaki
ilişkiyi sigortacılık alanına çekmeyi çabalıyor (§2).
P
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Bireysel Sigorta
Hayat, Sağlık ve Kaza Sigortalarını kapsar.
Bakım Parası Sigortası)
Olası bakım masrafları için tedbir alır. Sigorta şirketleri, bakım sigortası, bakım tedbiri veya ek bakım emeklilik sigortası adı
altında değişik ürünler sunmaktadır. Değişik sınıflarda birbirinden farklı ödemeler/hizmetler sunulmaktadır.
Portföy
İki anlam taşımaktadır. Birincisi, aracısız sigortacılar tarafından üstlenilen risklerin tamamı. İkincisi, mükellefiyet mallarının
tamamı (hisse senetleri, gayri menkuller vb.).
Primler
Primler (başlangıç ve sürekli primler), sigorta güvencesi ve (aktüeryal) karı için ödenen ücrettir. Sigorta birlikleri tarafından
karşılıklı olarak talep edilen (katılım ücreti vb.) ücretlerde prim olarak kabul edilmektedir. Bkz. Sigorta Şirketlerine Ait
Sözleşmelerin Finansal Hesaplanması Hakkında Bakanlığın Düzenlemesi – 4. Aralık 1992 tarihli RLVVU, BGBI. 757/1992, 7.
Şubat 1995 tarihli Düzenleme, BGBI. No. 97/1995. Bahsi geçen primlere, sınırlı primler dahil edilmemelidir. Avusturya’da faal
olan sigorta şirketlerinin yurtiçi faaliyetlerden elde ettikleri primler ile sınırlı primler istatistiklerle belgelendirilmektedir. Daha
ayrıntılı bilgi için bkz. Hesaplanan Primler ve Sınırlanan Primler.
G.S.Y.İ.H. Prim Yüzdesi
G.S.Y.İ.H. Prim Yüzdesi, sigorta endüstrisinin gelişim durumunu gösteren bir göstergedir. Bu oranın oluşmasında etken olan
faktörler: Primler/G.S.Y.İ.H.=İnsan Başına Düşen Prim/İnsan Başına Düşen G.S.Y.İ.H.
Prim devri
Hesaplanan primlerin bir kısmı, yıl sonu muacelliyet olarak sorunlu tutulur ve faaliyet yılı karına dahil edilmezler. Bilanço
muacelliyetine göre oluşan yükümlülüklerin temin edilmesine hizmet eder.
Motorlu Taşıt Zorunlu Sigortası Fiyat Endeksi
1986 kuvertür fiyat endeksi (Pl-KHL), zorunlu motorlu taşıt trafik sigortasının tazminat ödemesi dökümün kapsayan toplam
endeksin tamamından oluşur. En önemli pozisyonlar: Motorlu Taşıt Tamir Masrafları, manevi tazminat ve sigorta
kurumlarından talep edilen teminat. 1976 tarihinden 1986 tarihine kadarki endeks, 1976 tarihli PI-KHL endeksine bağlandı.
Buna bağlı 1986 yılında bir güncelleme söz konusudur. Pl-KHL ile ayrıntılı bilgi için: Fels, W./Karsch, Ch.: Die KfzHaftpflichtverischerung in Österreich (1. kısım, 4. bölüm “Indices und Prognosen”)- Viyana, 1989 – s. 4/6-4/12,
Loseblattsammlung.
Özel Sigorta
Ekonomik faaliyetlerin temel sistematiğine göre (Viyana 1968) özel sigorta, bilumum özel sigorta şirketlerini, karşılıklı sigorta
birlikleri ve diğer özel sigorta kuruluşlarını kapsamaktadır (Sosyal Sigorta, resmi hizmetlerin bir parçasıdır).
Komisyon
Aracısız sigortacının yapılan sözleşmeler karşılığında temsilcisine, komisyoncusuna veya diğer aracılarına veya diğer sigorta
şirketlerine ödediği ücrettir.
R
Rating (değerleme)
Değerleme, değerleme ajansı tarafından sigorta şirketlerinin veya ürünlerinin derecelendirilmesidir. Derecelendirme
yapılırken not verilir. Daha sonra birçok sınıftan oluşan bu notlar, sembollerle gösterilir. Okul not sistemiyle yakınlık gösterir.
(Reel) Gerçek Değer
Gerçek değer, genel enflasyondan (para değerinde düşme) arındırılmış değerdir (nominal değerin aksine). Deflatör ve Gayri
safi yurtiçi hasılada meydana gelen değişiklik, enflasyon oranını verir. Enflasyon oranını veren diğer bir etken ise Tüketici
Fiyat İndeksi’dir. Bkz. Deflatör, Tüketici Fiyat İndeksi.
Emeklilik Tablosu
Emeklilik tablosu, hayat ve sağlık sigortasının en önemli hesaplama esasıdır. Sigortacının emeklilik tablosu, nüfus sayımının
ölüm oranı tablosuna bağlıdır (Genel koşullar değiştiğinden, bu tablolar her 10 yılda bir yeniden düzenlenir – örneğin tıbbi
gelişme, iyileştirilmiş yaşam tarzı…). 01.01.2006 tarihinden itibaren yeni sözleşmeler için, toplumun artan yaşam beklentisine
göre düzenlenmiş en yeni emeklilik tablosu kullanılır.
Emeklilik Sigortası
Emeklilik sigortası, emeklilik içindir. Sigortalı, sözleşmede belirlenen tarihten itibaren emekli aylığı almaya başlar. Emeklilik
ödemesinin süresi, kişinin tercihine göre düzenlenebilmektedir.
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Riziko
Sigortalanan nesneler veya işlemler. Hasar olasılığı riziko olarak tanımlanmaktadır.
Benzer Rizikolar
Tanımlanan tehlikelere karşı güvence sağlanması için mümkün olduğu kadar birey/riziko birleşmektedir. Benzer rizikolar
sigortacılığın temelidir.
Riskli Hayat Sigortası
Riskli hayat sigortası, bireylerin ölümü durumunda aldıkları kredi veya arkada kalanlar için alınmış finansal bir tedbirdir.
Belirlenen sigorta süresinin tamamlanması ile birlikte, sigorta geçerliliğini kaybeder.
İştira Değeri
Sermaye oluşumunu sağlayan hayat sigortalarında, zamanında çözülen akitler için sigorta şirketinin sigortalıya ödeyeceği
tutardır.
Rücu
Rücu ile sigorta sözleşmesi iptal edilmekte, yani feshedilmektedir.
Mükerrer Sigorta
Mükerrer Sigorta, sigorta şirketi tarafından güvenceye alınan tehlikelere karşı yapılan sigortadır. Sigortalı, mükerrer
sigortacıya karşı her hangi bir hak elde etmez. Mükerrer sigorta işlemi, aktif (devralınan) ve pasif işlemlere (mükerrer
sigortaya verilen) ayrılır. Bu değerlerden işlemin saklama payı tespit edilir: ilave olarak devralınan ortak girişimler ve aktif
mükerrer sigorta işlemleri ile çıkarılan ortak girişimler ve pasif mükerrer sigorta.
S
Hasar Tasfiyesi
Hasarın meydana gelmesinden giderilmesine kadar yapılan işlemler, yani ödemeler.
Hasar Giderleri
Hasar Giderleri, bir faaliyet yılı içerisindeki hasar ihtiyatlarının değişmesinden önceki hasar ödemelerinin tamamıdır.
Hasar Talebi
Prim hesaplaması ile ilgili bir kavramdır.
1. Yıllık riziko başına düşen ortalama hasar giderleri
2. Yıl içerisinde, sigorta sınıfına ait ortalama hasar, hasar sayısı
Ortalama Hasar
Ortalama Hasar denilince, her bir hasar durumu için ortalama hasar gideri (ödenen veya ertelenen) anlaşılmaktadır.
Hasar Durumları)
a) Bildirilen Hasar Durumları
Hasarın gerçekleştiği yıla bakılmaksızın (ödeme beklenilmediği veya gerçekleşmediği durumlarda bile), devam eden takvim
yılındaki bildirilen hasarların sayısıdır. Bu kavramın belirlenmesinde devralınan ortak girişim hariç tutulmalıdır.
b) Meydana Gelen Hasarlar
Gecikmeli hasar rezervine uygun düşen hasar sayı göz önünde bulundurularak (ödeme beklenilmediği veya gerçekleşmediği
durumlarda bile), takvim yılı içerisinde meydana gelen ve bildirilen hasar sayısıdır. Bu kavramın belirlenmesinde devralınan
ortak girişim hariç tutulmalıdır.
Hasar Çokluğu
Yıl içinde sigortalanan risklere karşı hasarların sayısıdır.
Hasar İhtiyatı
Meydana gelen, fakat henüz giderilmeyen hasarlar için ihtiyat ayırma.
Hasar Oranı
Prime bağlı olarak, hasar ve kaza sigortasında sağlanan sigorta hizmeti (ödemesi).
Muallak Tazminat İhtiyatları
“Dalgalı yıllık talebin dengelenmesi için rezerv” olarak da bilinmektedir. İlgili sigorta sınıfında ortalamaların üzerinde meydana
gelen hasar sonuçlarının dengelenmesine hizmet eder.
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Avarya Muafiyeti
Hasar durumunda sigortalı tarafından karşılanan kısımdır (yüzdelik oran yada sabit tutar).
Ödeme Kabiliyeti
Sigorta şirketinin kendi parasal olanaklarıdır.
Sosyal Sigorta – Emeklilik Uyumu
Uyum faktörü, öncelikli olarak mevcut emekliliklerin değerlendirilmesinde kullanılır. Uyum limiti indekse, işsizlik oranına ve
diğer sosyoekonomik tesirlere bağlıdır. Kaynak: Avusturya Sosyal Sigorta Kurumu Birliği (Yayınlayan): Avusturya Sosyal
Sigortalar El Kitabı.
Tasarruf Oranı
Mevcut bireysel gelirdeki özel tasarruf oranıdır.
Gecikmeli Hasar
Daha önceden meydana gelen, fakat akit yılında bildirilen hasarlar. Bilanço gününde, akit yılına ilişkin olan, fakat sonraki yıl
bildirilen hasarlar için yıllık olarak rezerv oluşturulmaktadır (=gecikmeli hasar rezervi).
Hastane Masrafları Sigortası)
Hastane Masrafları Sigortası çerçevesinde, birey hospitalizasyon sırasında harcamaların tamamına karşı sigortalıdır.
Hastanedeki yatak ve tedavi masrafları, bilumum yan masraflar, gidiş geliş ambulans masrafları ve özel odada yatma
masrafları dahil, tamamı sigorta şirketi tarafından karşılanmaktadır.
Vergi Benzeri Ödemeler
Yangına Karşı Korunma Vergisi: % 8,00. Sigortacı sigortalıdan, prim haricinde sigorta bedelinin %4’üne kadar ayrı bir vergi
talep edebilir. 100,- €’luk sigorta bedeli için yapılacak düzenleme;
- Prim üzerine uygulanacak olan %8’lik vergi tutarı 8,- €’dur.
- Sigortalıdan talep edilen bu vergi, sigorta bedelinin %’4’üne tekabül ederek, 4,- € tutarındadır.
- Sigortacı, sigortalıdan 100,- €’luk bir sigorta bedeli, artı sigortalıdan direkt olarak talep edebileceği 4,-€’luk vergi
tutarı.
- Sigortacı, 8,- €’yu devlete vererek, kendisine 96,- € gelir kalır.
Diğer Mülk Sigortası: Sigorta sözleşmesinin her durumda yangın risklerini güvence altına aldığı ve sigorta bedelinin toplam
tutar olarak belirlendiği durumlarda, toplam tutarın yangın sigortasına düşen kısmı, yangına karşı korunma vergisinin
hesaplanmasında sigorta bedeli olarak alınır.
Stres Testi
Stres testi, senaryo analizinin özel bir biçimidir. Bu testin amacı, ciddi pazar dalgalanmalarında, portföylerde oluşacak zarar
potansiyelini belirleyebilmektir.
T
Standart Ücret Endeksi
Standart ücret endeksi (1986 = 100,0), yasa veya toplu sözleşmelerle belirlenen asgari ücretin gelişimini gösterir (Kesintisiz
ücret vergisi ve sosyal sigorta primlerinin gayri safi ödeme). Standart Ücret Endeksi ile ilgili daha fazla bilgi için bkz.
Avusturya İstatistik Merkez Dairesi (Yayınlayan): Tariflohnindex 1986 – Viyana 1988 (Beiträge zur österreichischen Statistik;
Heft 899).
Standart Prim
Bkz. Primler, yani Hesaplanan Primler
Teknik İhtiyatlar / Teknik Rezervler
Cari tehlike ve hasar ihtiyatlarının tamamı, hayat sigortasında teminat sermayesi de dahildir. Teknik rezervler, sigorta
işleminden doğan riziko bileşenlerinin yükümlülüğüdür. Sigortacılık alanındaki teknik ihtiyatlar, teminat ihtiyatlarından ve
sigortacılık alanındaki diğer ihtiyatlardan oluşur. Gerekli teminat ihtiyatları, aktueryal prensiplerle bildirilen ve sigortalının
hizmet yükümlülüklerini yerine getirmek için sahip olması gereken tutarlardır. Teminat ihtiyatlarının oluşturulmasında sigorta
durumu (sigortalının yaşı), sigorta süresi, sigorta türü gibi etmenlerin çok büyük önemi vardır. Bkz. §19-21, 77, 78 VAG
(Finans Pazarı Denetiminin web sayfası).
Hayat sigortası için gerekli teknik rezervlerin kapsam alanında olanlar: Teminat ihtiyatları (kar katılımı ihtiyatları hariç), cari
tehlike ihtiyatları, kar katılım ihtiyatları, hesaba alacak olarak yazılmayan fakat açıklanan kar katılım ihtiyatları (sigortalıya
alacak olarak yazılmış olması halinde), gelecekteki kar katılım ihtiyatları, tahsil edilmemiş sigorta hizmetlerinin ve iştira
rezervleri için ihtiyatlar.
Teknik Sonuçlar
Tahsil edilen, prim, provizyon ve kar payları göz önünde tutularak, sigortacılık alanında elde edilen teknik sonuçlar.
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Eğitim Sigortası
Eğitim sigortasında, belirlenen sigorta bedeli kararlaştırılan tarihte ödenir. Sigortalının ölüm halinde de bu karar
değişmemektedir. Bu durumda sadece, sözleşme bitimine kadar prim ödenmemektedir. Genellikle bir eğitimin veya düğünün
finanse edilmesi için akit yapılır.
U
Eksik Sigorta
Hasarın gerçekleştiği tarihte, sigorta sözleşmesinde belirlenen tutarın meydana gelen olayın gerçek değerinden az olması
durumunda eksik sigorta uygulanır. Sigortacının karşılayacağı hasar, gerçek değere bağlı olarak sigorta miktarında düşüş
gösterir.
Fazla Sigorta
Hasar durumunda, sigortalı eşyaların yeni değeri karşılanacağı için, meskenlerdeki eşyaların toplam değeri üzerinde bir
sigorta miktarı kararlaştırmaya gerek yoktur.

V
Riske Maruz Değer
Pazar risklerini ölçen metottur. Belirlenen bir süre içerisinde önceden tahmin edilen bir olay nedeniyle pazarda oluşacak
olumsuz bir gelişmenin karşısında, olası kayıpların değeri hesaplanır.
Avusturya Sigorta Şirketleri Birliği
Birliğin merkezi, kanunlara uygun bir şekilde (2006 baskısı 15.12.2004 tarihli metni ile) Viyana’dadır (§ 1 Z 1). Birliğin amacı,
sosyoekonomik bağlamda Avusturya’da var olan üyelerinin ortak çıkarlarını korumak ve teşvik etmektir (§2).
Birliğin üyeleri, Yatırım Kanunu’nun 4. maddesi (VAG) gereğince, ticari işletmelerini anonim şirket çatısı altında toplayan (§§
61a ff VAG) Avusturya’daki lisanslı sigorta şirketlerinden, aynı kanunun 7. maddesine göre Avusturya’da şubeleri olan ve
merkezleri Avrupa Ekonomik Alanı’ndaki sigorta holdinglerinden ve emekli sandıklarından oluşmaktadır. Aynı kanunun 62.
maddesine göre, küçük sigorta şirketleri, birliğin üyesi olamazlar. (§ 3 Z 1).
Aynı kanunun 14. maddesi gereğince, merkezleri Avrupa Ekonomik Alanı’nda bulunan ve Avusturya’da şubesi olmayan
sigorta şirketleri, sigortacılık faaliyetlerini hizmet sunma serbestisi kapsamında Avusturya’da veya mükerrer sigorta
sürdürüyorsa, birliğin üyesi olabilirler (§ 3 Z 2).
Tüketici Fiyat Endeksi
Tüketici fiyat endeksi (1996= 100,0), özel tüketim ürünlerinin ve hizmetlerinin fiyat düzeyini gösterir. Verilerden oluşan toplam
endeksidir. Tüketici fiyat endeksinde meydana gelen değişiklik, gayri safi yurtiçi hasıla deflaköründe meydana gelen
değişikliğin yanında, enflasyon oranı olarak görülür. Bkz. Deflatör, Gerçek Değer.
Bağımlı Şirketler
Bağımlı şirketler, yönetmelik gereği yıllık bilançolarının tamamının, Ticaret Kanunu’nun (HGB) 244. maddesi gereğince, ana
şirketin konsolide bilançosuna dahil edilen şirket türleridir. Aynı kanunun 244-267 maddeleri gereğince ana şirket, döküm
yapılmasa dahi en geniş kapsamlı konsolide bilançosunu düzenlemelidir. Mealen bu durumun geçerliliği, ana şirket
merkezinin yurtdışında bulunduğu durumlarda geçerlidir. Aynı kanunun 248 veya 249 maddeleri gereğince dahil edilmeyen
ana şirkete bağlı şirketlerde bağımlı şirket statüsündedir.
Kullanılabilir Bireysel Gelir
Kullanılabilir bireysel gelir, brüt gelirin girdi ve indirimlerinden oluşan bakiyedir.
Çalışan (serbest meslek hariç) ve Emekli Memurlar İçin Kullanılabilir Bireysel Gelir
Çalışan (serbest meslek hariç) ve emekli memurlar için kullanılabilir bireysel gelir, ücret vergisi ve çalışana düşen sigorta
prim payı kesildikten sonra, transfer ödemeleri (emeklilik, yardım vb.) ile birlikte, ücret ve gelir tutarından oluşan net kitle
geliridir.
Yatırımlar
Sigorta şirketlerine güvenilerek teslim edilen finansal kaynaklarla ilgili mükellefiyetleri, 1992 tarihinde sigorta murakabe
kanununun esas kısmında, sermaye donanımı ve sermaye yatırımı üzerinden düzenlendi (§§ 73a78 VAG, 1994). §74(1)
genel koşulları belirlemektedir: Sermaye yatırımında, likit kaynakların teminatı, karlılığı ve ihtiyacı göz önünde tutulmalıdır.
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77. ve 78. maddeler ise, karşılayıcı stoklar, yani teknik yükümlülükler için hangi yatırım şekillerinin tercih edilmesi gerektiğini
belirlemektedir.
Hesaplanan Primler
Sigortalılar için emredilen primler; sigortalının ek ödemeleri dahil, sigorta vergisi ve yangından korunma vergisi hariç.
Ayakta Tıbbi Tedavi Masraflarına İlişkin Sigorta
Ayakta yapılan tıbbi tedavi masraflarının tamamı, bu sigorta ile karşılanır. Buna doktor, ilaç ve tedavi yardımı ücretleri de
dahildir (Elastik bandajlar, ortopedik ayakkabı destekleri gibi).
Koruyucu Diş Tedavisi ve Yapma Diş (Denture) Masraflarına İlişkin Sigorta
Çoğunlukla sigorta muafiyetinin var olduğu, koruyucu diş tedavisi ve yapma diş masrafları, bu sigorta tarafından karşılanır.
Sigorta Murakabesi, Sigorta Murakabe Kurulu
Sigorta Denetleme Kurulu (VAB), Nisan 2002’den bu yana bağımsız bir kurum olarak faaliyetini sürdüren Finansal Piyasa
Denetlemesi’nin (FMA) bir parçasıdır. Denetleme faaliyeti, merkezleri Avusturya’da bulunan özel sigorta şirketlerini kapsar.
Kurumun en önemli görevleri arasında, ticari işletmenin faaliyetlerine başlaması için mevcut koşulların kontrolleri, cari genel
ve finansal iş faaliyetlerinin yasal kontroller, işletmelerin olağan ve olağanüstü kontroller, sigorta şartlarının kontrolü,
şikayetlerin işlenmesi gibi faaliyetler yer almaktadır. Cari denetleme, işletme plan değişikliğini, mali rapor, sermaye yatırımı ve
karlılık kontrolleri, birleşmeleri ve stok devrini kapsamaktadır.
Sigorta Murakabe Kanunu
Sigortacılığın işletimi ve denetlenmesi ile ilgili 18. Ekim 1978 (BGBI. 569/1978) yılında çıkartılan federal kanun (Sigorta
denetim kanunu – VAG). Bkz. Finansal Pazar denetimi web sayfası.
Sigorta Avansı
Sigorta sözleşmesi ile ilgili kredidir.
Sigorta Yoğunluğu
Kişi başına düşen prim geliri. Bkz. Sigortacılığın Gelişim Durumu.
Sigortacılık Tesiri
Bkz. Gayri safi milli hasılanın prim yüzdesi; Sigortacılığın Gelişim Durumu.
Sigortalı
Sigorta şirketinin sözleşme ortağıdır.
Sigorta Tutarı
Sözleşmedi nakit olarak kararlaştırılan kuvertür.
Sigorta Vergisi
Hayat Sigortası: % 4,00. Birikim sigortası veya ölüm teminatından oluşan sermaye sigortalarının azami sözleşme süresi 10
yıldan az olduğu hallerde, sigorta vergisi %11,00’e kadar yükselmektedir. Emeklilik sigortası veya sermaye sigortası (hayat
sigortasına bağlı) 10 yıllık süreyi tamamlamadan iştira edilirse, sigorta vergisi %11,00’e yükselmektedir. Emeklilik sigortanın
minimum sözleşme süreleri 10 yıl ve akit esnasında sigorta vergi oranı %4,00’dür. Sözleşme bitiminde de sermaye ödemesi
yapılır. Ek emeklilik sigortası, devlet tarafından teşvik edilen bir sigortadır ve Gelir Vergisi Kanunu’nun 1988 tarihli özel
hükmün 108b maddesine tabidir (1. Ocak 2000 itibariyle).
Sağlık (Hastalık): % 1,00
Kaza: % 4,00
Trafik Sigortası: % 11,00 + motor hacmine bağlı sigorta vergisi. Bu vergi kapsamına, Avusturya kanunlarına göre sigorta
yükümlülüğü taşıyan özel otomobil, steyşın vagon tipi arabalar ve motosikletler tabidir. 1.1.1987 tarihinden önce Avusturya’da
trafiğe çıkan motorlu taşıtlar (dizel yakıtlı taşıtlar hariç) ve belirlenen emülsiyon değerlerine uymayan taşıtlar için, 1.1.1995
tarihi itibari ile motor hacmine bağlı sigorta vergisi %20,00’ye yükseldi. Sigorta Vergisi Kanunu, motor hacmine bağlı sigorta
vergisini istisnai durumlar için de düzenlemektedir: Fiziki engelli insanlar için uygun görülen motorlu taşıtlar, kurtarma ve
3
itfaiye araçları, kiralık araçlar, taksiler, 100 cm ’ün altındaki motosikletler vb. ayrıca, 1.1.1997 tarihinden itibaren, net ağırlığı
3,5 tona kadar olan araçlarda (traktörler hariç) motor hacmine bağlı sigorta vergisine tabiler.
Dolu (Tarımcılık veya bahçecilik tarafından dolu zararına karşı tercih edilen cam sigortası dahil): Yıllık sigorta tutarının
%0,2’si kadar.
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Yangın: %11,00
Diğer Mülk Sigortası %11,00. Sigorta tutarının 3.650,00 €’yı aşmadığı durumlarda, küçük baş hayvanlar için ödenen sigorta
primleri vergiden muaf tutulur.
Uluslararası Transit Mallar Sigortası: 1.6.1996’dan beri muaf.
İhracat Kredisi Sigortası: Muaf
Mükerrer Sigorta: Muaf
Diğer Rizikolar: % 11,00
Aktüeryal Hesabı
§81b (3) VAG: Her bir bilanço için aktüeryal hesabı yapılmalıdır. Aynı kanunun 81e(5) maddesine göre aktüeryal olmayan
hesaplamalar, her bir bilançonun 7 kalemine kadar yapılmalıdır. 8. kalemden itibaren bilanço tutarlarının tamamı
uygulanmalıdır.
Aktüeryal İhtiyatlar
Aktüeryal ihtiyatlar, hasar ihtiyatlarından, teminat ihtiyatlarından, prim devirlerinden, kara yönelik olan ve olmayan prim
iadelerinden, dalgalanma ihtiyatlarından ve diğer aktüeryal ihtiyatlardan oluşurlar.
Sigorta Sözleşmesi Kanunu
Sigorta sözleşmesini kapsayan 2. Aralık 1958 (BGBI. 2/1959) tarihli federal kanun (Sigorta Sözleşmesi Kanunu 1958).

Volatilite
Faiz oranlarının, döviz fiyatlarının ve borsa kurunun dalgalanması.
Milli Muhasebe
Makroekonomik hesapların bir kısmını oluşturan Milli Muhasebenin (VGR) oluşturduğu;
1. Her bir sektörün katma değerleri belli bir sisteme göre (G.S.Y.İ.H. olarak) oluşumu açısından
2. Özel ve resmi tüketim, brüt sermaye yatırımı ve stoklama kullanımı açısından ve
3. Ücret ve gelir, mülkiyet ve serbest gelir getirici faaliyetlerden oluşan özel bütçelerin ve kuruluşların gelirleri, mülk ve
işletmelerden oluşan resmi bütçelerin gelirleri ve sermaye topluluklarına dağılımı açısından sosyal bir ürün
sergilemektedir.
W
Özel Sigorta Değerinin Artışı
Milli muhasebe anlaşmalarına göre, özel sigortalarda değer artışı aşağıdaki şekilde gerçekleşmektedir (bkz. Österr. Stat.
Zentralamt (Yayınlayan): Österreichs Volkseinkommen 1964-1977, Neuberechnung op. Cit, s. 151): Hizmet primleri
düzenlenen brüt üretim değerinden çıkartılan işletme harcamaları, net üretim değerini verir. Hizmet primleri, düzeltilmemiş ve
hasar ödemesi kesintisine uğrayan brüt üretim değeri bakiyesidir. Düzeltilmemiş brüt üretim değeri, net primlerin (alıkoyulan
primler), dolaylı vergilerin, ek ödemelerin, net sermaye gelirlerinin (hayat sigortası teminat rezervlerindeki artış hariç) toplam
tutarından oluşmaktadır. İşletme harcamaları da, cari idare masrafları, artı provizyon ve diğer örgüt masrafları, eksi personel
harcamalarından ibarettir. Buna göre net üretim değerleri (değer artışı = G.S.Y.İ.H eklenen primler), sigortacılık alanından
bağımlı işe, işletme bakiyesine, amortismana ve dolaylı vergi ve sübvansiyonlardan elde edilen bakiyeye ödenen brüt
ücretlerdir. Özel sigortalar, bu değer artışlarıyla gayri safi yurtiçi üretime katkıda bulunuyorlar. Değer artışı büyüme
oranındaki sapmalar, muaccel olan hayat sigortası sözleşmelerinden, yeni akitler yapmak için harcanan emekler ve zorunlu
trafik sigortasının tarif indeksinden kaynaklanır.
İkame Değeri
Sigortacı, ilgili aynı sigorta türünü, sigorta konusunun eşdeğer kullanım durumunu ikame edebilmek için prim ödemektedir.
Z
Mevcut Değer
§81h(4)VAG: aynı kanunun 81c (2) maddesine istinaden B kalemine göre her bir sermaye yatırımı verileri, ekte ve konsolide
ekinde, mevcut değerleriyle birlikte sunulmalıdır.
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Ek 4: Avusturya Sigorta Mukavelesi Yasası
Federal Yasa:
mevzuatı

1958

tarihli

Sigorta

Mukavelesi

Yasası’nın

tam

Uzun başlık
Sigorta Mukavelesi hakkında 2 Aralık 1958 tarihli federal yasa
(Sigorta Mukavelesi Yasası 1958). StF: Resmi Gazete No. 2/1959
Değişiklik
Resmi Gazete No. 90/1993 (NR: GP XVIII RV 641 AB 721 S. 101.
BR: AB 4466 S. 564.)
(EWR/Ek IX: 390L0619, 388L0357,
387L0344)
Resmi Gazete No.

437/1993 (DFB)

Resmi Gazete No.

917/1993 (Idat üzerinde K)

Resmi Gazete No.

509/1994 (NR: GP XVIII RV 1553 AB 1722
S. 169.
BR: 4812 AB 4825 S. 588.)

Resmi Gazete No.

652/1994 (NR: GP XVIII RV 1682 AB 1810
S. 172.
BR: AB 4848 S. 589.)
(EWR/Ek IX: 391L0674, 392L0049,
392L0096)

Resmi Gazete No.

447/1996 (NR: GP XX RV 109 AB 260 S. 36.
BR: AB 5245 S. 616.)
(CELEX-Nr.: 395L0026)

Resmi Gazete I No. 6/1997 (NR: GP XX RV 311 AB 449 S. 53.
BR: 5379 AB 5357 S. 620.)
(CELEX-Nr.: 387L0102, 390L0088, 393L0013,
390L0619, 392L0096)
Resmi Gazete I No. 140/1997 (NR: GP XX RV 898 AB 1002 S. 104.
BR: AB 5602 S. 634.)
Resmi Gazete I No. 150/1999 (NR: GP XX AB 2029 S. 179.
BR: 5998 AB 6035 S. 657.)

Resmi Gazete I No.

48/2001 (NR: GP XXI RV 422 AB 522 S. 62.

BR: AB 6348 S. 676.)
[CELEX-Nr.: 399L0044]
Resmi Gazete I No.

98/2001 (NR: GP XXI RV 621 AB 704 S. 75.

BR: 6398 AB 6424 S. 679.)
Resmi Gazete I No.

33/2003 (NR: GP XXII RV 27 AB 68 S. 12.

BR: AB 6786 S. 696.)
[CELEX-Nr.: 32002L0013, 32002L0083]
Resmi Gazete I No.

62/2004 (NR: GP XXII RV 467 AB 490 S. 62.

BR: AB 7047 S. 710.)
[CELEX-Nr.: 32002L0065]
Resmi Gazete I No. 131/2004 (NR: GP XXII RV 616 AB 629 S. 78.
BR: AB 7143 S. 714.)
[CELEX-Nr.: 32002L0092, 31996L0061,
31996L0082]
Resmi Gazete I No.
153.

95/2006 (NR: GP XXII RV 1428 AB 1521 S.

BR: AB 7570 S. 735.)
[CELEX-Nr.: 32004L0113]
*
Metin
BİRİNCİ KISIM
Bilumum sigorta dalları için hükümler.
Birinci Bölüm.
Genel Hükümler.
§ 1. (1) Hasar sigortasında, sigortacı sigorta ettiren şahsa
sigortalanan durumun vuku bulması dolayısıyla mucip olan maddi
zararı, sözleşme nispetinde tazmin etmekle yükümlüdür. Hayat
sigortasında ve kaza sigortasında ve de şahıs sigortasının diğer
türlerinde sigortacı, sigortalanan durumun vuku bulmasından sonra
sermaye veya emekli maaşı ile kararlaştırılmış meblağı ödemekle veya
kararlaştırılan diğer hizmeti husule getirmekle yükümlüdür.
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(2)
Sigorta
ettiren,
kararlaştırılan
primi
ödemekle
yükümlüdür. İşbu federal yasa gereğince, prim olarak sigorta
kuruluşlarında karşılıklılık esasına göre ödenmesi gereken meblağlar
da geçerlidir.
§ 1a. (1) Şayet sigorta ettiren bir sigorta sözleşmesinin
akdedilmesine ilişkin başvurusunu, sigortacı tarafından kullanılan
antetli bir kağıt üzerinde yapıyorsa, belirli bir süre dahilinde
başvuruya bağlı bulunulacağına dair beyan, bu sürenin altı haftayı
aşması halinde geçersizdir. Daha uzun bir bağlanma süresinin
anlaşması yalnızca, üzerinde ayrıntılı olarak görüşme yapılması
halinde yasal olarak muteberdir.
(2)
Şayet
sigorta
ettiren
bir
sigorta
sözleşmesinin
akdedilmesine ilişkin başvurusunu, sigortacı tarafından kullanılan
antetli bir kağıt üzerinde yapıyorsa, kendisinin – geçici teminatın
tanınmamış olması halinde – sigorta sözleşmesinin ancak sigorta
poliçesinin kendisine ulaşması veya ayrı bir kabul beyanının meydana
gelmesi ile meydana geleceği ve bu tarihten önce bir sigorta
güvencesinin husule gelmeyeceği konusunda uyarılmalıdır. Şayet
sigortacı böyle bir uyarıda bulunduğunu kanıtlayamazsa, talep edilen
sigorta güvencesini başvurunun kendisine veya sigorta acentesine
ulaştığı tarihten itibaren sözleşmenin akdedildiği tarihe kadar
vermekle yükümlüdür, meğer ki bu riski kendi ticari işletmesi için
esas olan prensiplere göre hiç temin etmemiş olsun;
şayet
sigortanın
ileriki
bir
tarihte
başlaması
talep
edilmişse, işbu teminat yükümlülüğü en erken bu tarihten itibaren
mevcuttur. Şayet bir sözleşme akdedilmezse, teminat yükümlülüğü
sigorta ettirenin başvurusuna artık bağlı kalmadığı tarihten
itibaren sona erer. Sigortacı işbu teminat yükümlülüğü için,
süresine tekabül eden prim hakkına sahiptir.
§ 2. (1) Sigorta, sözleşmenin akdedildiği tarihten
bulunan tarihten itibaren başlayacak şekilde alınabilir.

önce

(2) Sigortacı bu durumda sigortanın akdedildiği tarihte,
sigorta sigortalanan durumun meydana gelme olasılığının olanaksız
olduğunu biliyorsa, prim üzerinde bir hakka sahip değildir.
Sigorta ettiren sözleşmenin akdedildiği tarihte, sigortalanan
durumun önceden vuku bulduğunu biliyorsa, sigortacı ödeme yapma
yükümlülüğünden muaftır.
(3) Şayet sözleşme temsil yetkisi bulunmayan bir mümessil veya
temsilci tarafından akdedilmişse, 2. maddede anılan durumlarda,
yalnızca temsilcinin bilgisi değil, bilakis temsil edilenin de
bilgisi dikkate alınır.
§ 3. (1) Sigortacı, sözleşme sigortası (sigorta poliçesi) ile
ilgili kendisi tarafından imzalanan bir belgeyi sigorta ettirene
teslim etmekle yükümlüdür. El yazısı ile attığı imzanın imitasyonu
yeterlidir.
(2)
Şayet
bir
sigorta
poliçesi
kaybedilmiş
veya
imha
edilmişse, sigorta ettiren sigortacıdan bunun yerine bir doküman
düzenlemesini talep edebilir. Şayet sigorta poliçesi iptal kararına
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tabi ise, sigortacı ancak iptal kararından sonra bu dokümanı tekrar
düzenlemekle yükümlüdür.
(3) Sigorta ettiren, sözleşmeye
suretlerini her daim talep edebilir.

ilişkin

verdiği

beyanların

Sigortacı
sigorta
poliçesini
teslim
ederken,
kendisinin
dikkatini bu hakka sahip olduğa dair çekmelidir. Şayet sigorta
ettirenin bu suretlere sigortacı karşısında belirli bir süreye bağlı
eylemleri icra etmek için ihtiyacı varsa ve bu suretler kendisine
sigortacı tarafından daha önceki bir tarihte teslim edilmemişse, o
zaman icrada bulunmak istediği eylemle ilgili sürenin başlangıcı,
suretlerin eline geçeceği tarihe kadar engellenmiştir.
(4) Yedek dokümanın ve suretlerinin masrafları, sigorta
ettiren tarafından karşılanacak ve talep üzerine avans ödenecektir.
§ 4. (1) Sigortacı, bir sigorta poliçesinin hamili adına
düzenlenmiş olmasına rağmen, şayet bu şahsın yetkisi kanıtlanmamış
ise, ödeme yapmayı reddedebilir. İyi niyetli sigortacı, yapacağı
ödeme ile hamili veya getiren kişi tarafından muaf tutulur.
Sigortacı
yalnızca
sertifikanın
kendisine
teslim
edilmesi
karşılığında ödeme yapmakla yükümlüdür.
(2)
Şayet
sözleşmede,
sigortacının
yalnızca
sigorta
poliçesinin iade edilmesi karşılığında ödeme yapması gerektiği hükmü
bulunuyorsa, sigorta ettirenin bunu iade etmesinin mümkün olmadığını
iddia etmesi üzerine, borcun silindiğine dair mahkemece ya da
noterce onaylı bir kabulü yeterli olacaktır. İşbu hüküm, sigorta
poliçesinin
hamiline
veya
emre
yazılı
olması
halinde
uygulanmayacaktır.
§ 5. (1) Şayet sigorta poliçesinin içeriği talep edilenden
veya varılan kararlardan sapma gösteriyorsa ve sigorta ettiren işbu
sigorta
poliçesinin
eline
geçtiği
tarihten
itibaren
bir
ay
içerisinde yazılı olarak buna itirazda bulunmuyorsa, bu sapmalar
onaylanmış sayılır.
(2) İşbu onay ancak sigortacının sigorta ettirene sigorta
poliçesini teslim ederken, sigorta poliçesi eline geçtikten sonra
bir ay içerisinde içerisindeki sapmalara yazılı olarak itiraz
etmemesi halinde kabul edilmiş sayılacağına dair bir uyarıda
bulunmuşsa kabul edilir. Bu uyarı, sigorta poliçesinin diğer
içeriğinden ayrı tutularak, özel yazılı bildiri ya da sigorta
poliçesinde göze çarpan bir not şeklinde gerçekleştirilmelidir;
münferit sapmalara özellikle dikkat çekilmelidir.
(3) Şayet sigortacı 2. maddenin hükümlerine riayet etmemişse,
meydana gelen sapma sigorta ettireni mükellef kılmaz ve sigorta
başvurusunun içeriği bu hususta anlaşmaya varılmış olarak kabul
edilir.
(4) Sigorta ettirenin sözleşmeye yanlışlık nedeniyle itiraz
etmesi ile ilgili bir anlaşma geçersizdir.
§ 5b. (1) Şayet sigorta ettiren yazılı sözleşme beyanının
sigortacıya yada kendisi tarafından görevlendirilen bir şahsa teslim
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etmişse, bu şahsın sözleşme beyanından kendisine derhal bir suret
teslim etmesi şarttır.
(2) Sigorta ettiren,
1. kendisine 1. maddenin aksine bir sözleşme beyanı teslim
edilmemiş olması halinde,
2. başvuruda bunların saptanmamış olması ile birlikte, primin
kararlaştırılması hakkındaki hükümler dahil olmak üzere sigorta
koşullarının
ve
primle
ilgili
öngörülen
değişiklik
hakkında
bilgilerin kendisine sigorta beyanını teslim etmeden verilmemiş
olması halinde veya
3. Sigorta Denetim Yasası’nın 9a ve 18b maddelerinde ve,
aracılığın “Sigorta Acentesi” şeklindeki bir sigorta aracısı
vasıtasıyla gerçekleşmiş olması halinde, 1994 yılına ait Ticaret
Yönetmeliği’nin 137f maddesinin 7. ve 8. fıkrasında ve 137g
maddesinin, 1994 yılına ait Ticaret Yönetmeliği’nin 137h maddesinde
öngörülen bildirilerin kendisine verilmemiş olması halinde
iki hafta içerisinde akitten rücu edebilir.
(3) Sigortacı, 2. madde, 1. ve 2. satırda adı geçen
sertifikaların zamanında gerçekleştirildiği ve 2. madde 3. satırda
adı
geçen
bildirim
yükümlülüklerinin
yerine
getirildiğini
kanıtlamakla yükümlüdür.
(4) 2. maddeye göre akitten rücu süresi, 2. madde 3. satırda
adı geçen bildirim yükümlülüklerinin yerine getirilmişse, sigorta
ettirene sigorta poliçesi teslim edilmişse ve kendisi akitten rücu
hakkına sahip olduğu anlatılmışsa işlemeye başlar.
(5) Akitten rücunun hukuken muteber olması için, yazılı olarak
yapılması gerekmektedir; beyanın bu süre dahilinde gönderilmesi
yeterli olacaktır. Akitten rücu hakkı, en geç sigorta poliçesinin
sigorta ettirene ulaştığı ve kendisine akitten rucü hakkı hakkında
bilgi verildiği tarihten itibaren bir ay içerisinde sona erer. Şayet
sigortacı geçici teminat hakkı tanımışsa, bu süreye tekabül eden
prime hak kazanır.
(6) Şayet sözleşmenin süresi altı aydan kısa ise, akitten rücu
hakkı geçersizdir.
§ 6. (1) Şayet sözleşmede, sigorta ettirilen hususun meydana
gelmesinden önce sigortacı karşısında yerine getirilmesi gereken
kanuni bir yükümlülüğün ihlal edilmesi halinde, sigortacının
teminatı ödeme yükümlülüğünden muaf olacağı kararlaştırılmış ise,
ihlal şayet sigorta ettirenin bir suçu olmadan meydana gelmiş olarak
kabul edilmeli ise, kararlaştırılan hukuki akıbet husule gelmez.
Sigortacı sözleşmeyi yapılan ihlali öğrendikten sonra bir ay
içerisinde ihbar süresine riayet etmeksizin feshedebilir, meğer ki
ihlal sigorta ettirenin bir suçu olmadan meydana gelmiş olarak kabul
edilsin. Sigortacı sözleşmeyi bir ay içerisinde feshetmezse,
kararlaştırılan teminat muafiyetine istinat edemez.
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(1a) Sigorta sözleşmesinde yazılı ve risk ve prim arasındaki
eşdeğerliği muhafaza edecek kanuni bir yükümlülüğün ihlal edilmesi
halinde, kararlaştırılan teminattan muafiyet durumu ayrıca, daha
yüksek risk için kararlaştırılan prim tarifeye göre ön görülen
primin altında kaldığı nispetinde vuku bulur.
Kanuni
yükümlülüklerin,
sigortacı
tarafından
riskin
değerlendirmesi ile ilgili bir etkisi bulunmayan salt diğer ihbarlar
ve ilanlar nedeniyle ihlal edilmesi halinde, teminat muafiyeti
yalnızca, şayet kanuni yükümlülük kasıtlı olarak ihlal edilmişse
vuku bulur.
(2) Şayet, sigorta ettiren tarafından riskin azaltılması veya
sigortacıya karşı riskin artırılması engellenmesi amacıyla – 1a
maddesinin
uygulanabilirliğinden
bağımsız
olarak
–
yerine
getirilmesi gereken kanuni bir yükümlülük ihlal edilmişse, sigortacı
şayet bu ihlal sigortalanan durumun vuku bulmasına etki etmiyorsa ve
sigortacının
uhdesinde
bulunan
teminat
üzerinde
bir
etkisi
olmamışsa, kararlaştırılan teminat muafiyetine istinat edemez.
(3) Şayet teminat muafiyeti, sigortacı karşısında sigortalanan
durumun vuku bulmasından sonra yerine getirilmesi gereken kanuni bir
yükümlülüğün ihlal edilmesi durumu için kararlaştırılmışsa, yasal
akıbet şayet bu ihlal ne kasıtlı ne de kaba ihmalkarlık nedeniyle
meydana
gelmemişse,
vuku
bulmaz.
Şayet
kanuni
yükümlülük
sigortacının ödeme yükümlülüğünü etkilemek veya sigortacının teminat
yükümlülüğü için açıkça önemli olan bu tür koşulların saptanmasını
etkileme kastı ile ihlal edilmemişse, ihlalin ne sigortalanan
durumun saptanması ne de sigortacının uhdesinde olan teminatın
etkilememesi
halinde,
sigortacı
teminatı
ödemekle
kapsamını
yükümlüdür.
(4) Sigortacının,
akitten
rücu
hakkına
geçersizdir.

kanuni
sahip

bir yükümlülüğün ihlali halinde
olduğuna
ilişkin
bir
anlaşma,

(5)
Sigortacı,
kararlaştırılan
kanuni
bir
yükümlülüğün
ihmalkarlıkla ihlal edilmesi halinde yalnızca, sigorta ettirene
öncesinden sigorta koşulları teslim edilmişse veya kendisine kanuni
yükümlülüğün bildirildiği başka bir doküman teslim edilmişse bundan
haklarını türetebilir.
§ 7. Sigortanın süresi günleri, haftaları, ayları ya da birden
fazla ayı kapsayan bir süre için belirlenmişse, sigortacının
sorumluluğu, sözleşmenin akdedildiği tarihin öğle vaktinde başlar.
Sorumluluk, sürenin son gününün öğle vakti sona erer.
§ 8. (1) Sigorta ilişkisinin, sözleşme süresinin bitiminden
önce feshedilmemesi halinde sessizce uzatılmış olarak kabul edildiği
bir anlaşma, her defasında uzatma süresi bir yıldan fazlasını
kapsıyorsa, butlandır.
(2) Şayet bir sigorta ilişkisine belirsiz bir süreliğine
girildiyse (sürekli sigorta), sözleşme her iki taraf tarafından
yalnızca süregelen sözleşme döneminin sonunda feshedilebilir.
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Fesih süresi her iki taraf için de eşit olmalıdır ve bir aydan
daha kısa, üç aydan daha uzun olmamalıdır. Her iki taraf da fesih
hakkından fikir birliği içerisinde iki yıllık bir süre için feragat
edebilirler.
(3) Şayet sigorta ettiren bir tüketici ise (Feshe Karşı Koruma
Yasası’nın 1. maddesi, 1. fıkrası, 2. satırı), üç yıldan uzun bir
süre için akdettiği bir sözleşme ilişkisini, üçüncü yılın veya bunu
takip eden her bir yılın sonunda, bir aylık fesih süresine riayet
ederek yazılı şekilde feshedebilir. Sigorta ettirenin, kendisine
sözleşmenin daha uzun bir süre nedeniyle tanınan, özellikle prim
indirimleri gibi avantajları telafi etme yükümlülüğü, bundan muaf
tutulur.
§ 9. İşbu federal yasa gereğince sigorta dönemi olarak, şayet
prim daha kısa süreler için takdir edilmemişse, bir yıllık bir süre
geçerlidir.
§ 10. (1) Şayet sigorta ettiren ikametgahını değiştirmiş ama
bu
değişikliği
sigortacıya
bildirmemişse,
sigorta
ettirene
gönderilecek bir irade beyanı için, sigortacının en son bilgisinde
bulunan adrese iadeli taahhütlü bir mektubun gönderilmesi yeterli
olacaktır. Beyan, ikametgah değişikliği olmadan düzenli posta işlemi
dahilinde sigorta ettirenin adresine ulaşacağı kabul edilen süreden
itibaren geçerli olacaktır.
(2) Şayet sigorta ettiren sigortayı ticarethanesi için
akdetmişse, ticari şubenin taşınması halinde 1. maddenin hükümleri
buna göre uygulanmalıdır.
§ 11. (1) Sigortacının para ödemeleri, sigortalanan durumun ve
sigortacı tarafından yapılacak ödeme kapsamının saptanması için
yapılması gereken tahkikatın tamamlanması ile birlikte ödenir. Ancak
vade, şayet sigorta ettiren bir para ödemesi yapılmasını arzu ettiği
tarihten itibaren iki ayın sonunda sigortacıdan hangi nedenden ötürü
tahkikatının halen tamamlanmamış olduğuna dair bir açıklama talep
ederse ve sigortacı bu talebe bir ay içerisinde tekabül etmezse,
bundan bağımsız olarak vuku bulur.
(2) Şayet bu tahkikatlar, sigortalanan durumun ihbar edildiği
tarihten itibaren bir ayın sonuna kadar tamamlanmamışsa, sigorta
ettiren toplam alacağına mahsuben sigortacının konunun durumuna göre
asgari ödemesi gereken meblağ kadar avans isteme hakkına sahiptir.
(3) 2. maddede yazılı sürenin seyri, tahkikatın tamamlanması
sigorta
ettirenin
bir
kusuru
nedeniyle
engellenmişse,
durdurulmuştur.
(4) Sigorta ettirenin gecikme faizi ödeme yükümlülüğünden muaf
tutulacağına ilişkin bir anlaşma geçersizdir.
§ 11a. (1) Sigortacı, sigorta ettirenin veya mağdur bir şahsın
sağlık durumunun önemli olduğu sigorta ilişkileri ile bağlantılı
olarak,
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1. hangi koşullar altında bir sigorta sözleşmesinin akdedilip
akdedilmeyeceğine veya değiştirilip değiştirilmeyeceğine dair bir
değerlendirmeye veya
2. mevcut sigorta sözleşmelerinin idaresine veya
3. bir sigorta sözleşmesinden doğan hakların değerlendirmesi
veya yerine getirilmesi kaçınılmazsa, kişisel sağlık bilgilerini
kullanabilir. Gen analitiğine ilişkin verilerin, Gen Tekniği
Yasası’nın 67. maddesine göre tahkikat yasağı bundan muaftır.
(2) Sigortacılar, 1. maddede anılan
aşağıdaki şekilde tahkikat yapabilirler:

amaçlar

için

yalnızca

1. Sigortası yapılan veya yapılacak olan şahsa veya mağdura
sorarak veya
2. Sigorta ettiren veya mağdur tarafından sunulan dokümanlar
yardımı ile veya
3. Mağdurun münferit bir durum için kesin olarak vermiş olduğu
onayın mevcudiyetinde üçüncü şahıslardan malumat alarak veya
4.
Somut
bir
sigortalanan
durumda
edinilen
hakların
değerlendirilmesi ve yerine getirilmesine dair, mağdurun bununla
ilgili olarak kesin bir onay vermesi ve bunu münferit durumda
yasaklamaması halinde, muayene veya tedavi eden doktorlardan, sağlık
kuruluşlarından
veya
diğer
sağlık
kurumlarından
veya
sağlık
hizmetlerinden, tanı ve de verilen tedavinin türü ve süresi hakkında
bilgiler edinilerek veya
5. Sigortacı tarafından yasalara uygun şekilde edinilen diğer
bilgilere başvurularak; bunların mağdura bildirilmesi zorunludur;
2000 yılına ait Bilgilerin Korunması Yasası’nın 28. maddesine göre
kendisinin buna itiraz hakkı mevcuttur.
(3) Mağdurun bu tek aktarma durumu ile ilgili kesin bir onayı
mevcut değilse, sigortacılar sağlık bilgilerini 1. maddede anılan
amaçlar için yalnızca aşağıdaki alıcılara iletebilirler:
1. muayene veya tedavi eden doktorlar, hastaneler veya hasta
bakımı veya sağlık hizmetleri ile ilgili kuruluşlar
2. Sosyal sigortalar kurumları, sigortayı sigorta
sigortacılar veya müşterek sigorta eden sigortacılar veya

eden

3. sigortalanan bir durumdan doğan hakkın işleme alınmasına
iştirak eden diğer sigortacılar veya
4. sigortacı tarafından başvurulan bilirkişiler veya
5. mağdurun iradi veya yasal temsilcileri veya
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6. mahkemeler, idari daireler, uzlaştırma merkezleri veya
ihtilafların sulhu için diğer kuruluşlar ve bunlar tarafından atanan
bilirkişiler dahil, bunların organları.
(4) Sigortacı, sigorta ettirenin veya her bir sigortalının
talebi üzerine, şayet muayene edilen şahıs bilgi verilmesine veya
incelenmesine izin verilmesine rıza gösterirse, bir sigortalının
tıbbi tedavisi dolayısıyla kendisine teslim edilmiş raporlar
hakkında bilgi vermekle ve bunları incelenmesine izin vermekle
yükümlüdür.
(5) 1. ve 2. maddeye göre tahkikatı yapılan sağlık bilgileri,
1. ve 3. maddede bulunan hususların dışında bunların iletilmesinde
haklı bir özel menfaat hariç kılınması kaydı altında, Sigorta
Denetim
Yasası’nın
108a
maddesinin
özel
gizlilik
korumasına
tabidirler. Bu tür bilgiler, artık yasal olarak caiz olan bir amaç
için muhafaza edilmiyorlarsa; özellikle akdedilmemiş olan bir
sigorta sözleşmesinin tahkikatı için edinilmiş olan sağlık bilgileri
ile bağlantılı ise
derhal silinmelidir.
§ 12. (1) Sigorta sözleşmesinden doğan haklar, üç yıl içinde
zamanaşımına uğrarlar. Şayet bu hak üçüncü bir şahsa tanınmışsa,
zamanaşımı süresi, sigortacıdan bu ödemeyi alabileceğine dair bir
hakkı olduğunun bilgisini edindiği andan itibaren işlemeye başlar,
şayet üçüncü şahıs bu hak ile ilgili bilgiyi edinmezse, hakları
ancak 10 yıl sonra zamanaşımına uğrar.
(2) Şayet sigortacıya sigorta ettirene ait bir hak iddiası ile
reddine
ilişkin
ilgili
başvurulmuşsa,
zamanaşımı
sigortacının
açıklama yaptığı ve halihazırda esas teşkil eden bir olguya ve yasal
veya sözleşmeye ilişkin bir hükme istinat ederek göndereceği yazılı
karar ulaşana kadar durdurulur. Ancak zamanaşımı her ne olursa olsun
on yıl sonra vuku bulur.
(3) Sigortacı, şayet ödeme yapılmasına ilişkin hak bir yıl
içerisinde adli biçimde iddia edilmezse, ödeme yapma yükümlülüğünden
muaftır. Bu süre, ancak sigortacı sigorta ettirenin iddia ettiği hak
karşısında, 2. fıkraya tekabül eden bir şekilde ve de sürenin bitimi
ile bağlantılı hukuki sonucu da belirtip ret cevabı verirse işlemeye
başlar; süre, iddia edilen hak hakkındaki uzlaşma görüşmeleri
süresince ve de sigorta ettirenin adli yollardan iddiada bulunmak
için kendi suçu olmadan zamanında başvuruda bulunmaya engelli olduğu
süre içinde durdurulur.
§ 13. Şayet sigortacının malvarlığı hakkında iflas davası
açılırsa, sigorta ilişkisi iflas davasının açıldığı ayın bitimi ile
birlikte sona erer; sigorta ilişkisi o tarihe kadar iflas masası
karşısında geçerli kalır. Özel sigorta kuruluşlarının denetlenmesi
hakkındaki yasal hükümlerin iflas davası açılmasının etkileri
hakkında özel talimatlar içermesi halinde, bu talimatlar aynen
uygulanır.
§ 14. (1) Sigortacı, sigorta ettirenin malvarlığı hakkında bir
iflas davasının veya tasfiye davasının açılması durumu için, sigorta
ilişkisini bir aylık bir ihbar süresi ile feshetme yetkisini şart
koşabilir.
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(2)
Aynı
koşul,
sigortalanan
onaylanması hali için geçerlidir.

taşınmaza

cebri

idarenin

§ 15. Sigortanın haczedilmeye mümkün olmayan mallara istinat
etmesi halinde, sigortadan doğan alacak sigorta ettirene hasar gören
veya imha olan mallar yerine yenilerini teslim etmiş olan
alacaklılarına devredilebilir.
Sigortadan doğan alacak üzerine uygulanacak cebri icra, aynı
kısıtlamalara tabidir.
§ 15a. Sigortacı, 1. madde a bendinin, 3. madde 3. fıkranın,
5. madde 1 ila 3. fıkralarının, 5. madde a ve b bendinin, 6. madde
1. ila 3. fıkralarının ve 5. fıkranın, 8. madde 2. ve 3. fıkranın,
11. madde, 12. madde ve 14. madde hükümlerinden sigorta ettirenin
aleyhine sapan bir anlaşmaya istinat edemez.
Dikkate alınız
1997 yılı WGN 32. madde, 8. satıra göre (Resmi Gazete I No.
140/1997) yeni metin, davaların veya dava açma niteliği taşıyan dava
dilekçelerinin 31 Aralık 1997 tarihinden itibaren mahkemeye ulaşan
davalar üzerinde uygulanacaktır.
Yurtiçi yargı
§ 15b. (1) JN 104. madde, 1. fıkraya göre yurtiçi yargının
anlaşması
yalnızca
halihazırda
mevcut
ihtilaflar
üzerinde
geçerlidir; ancak yurtiçi yargının olmamasını, JN 104. maddenin 3.
fıkrası tüzeldir.
(2) 1. fıkra, devletler hukukuna veya özel yasal talimatlara
göre kesin olarak farklı bir hükümde bulunulmuşsa, tümüyle veya
kısmen uygulanmaz.

İkinci bölüm.
İhbar yükümlülüğü. Riskin artırılması.
§ 16. (1) Sigorta ettiren, sözleşmenin akdi esnasında riskin
üstlenilmesi hususunda önem teşkil eden ve bilgisi dahilinde bulunan
tüm koşulları, sigortacıya ihbar etmekle yükümlüdür. Sigortacının
sözleşmeyi akdedip akdetmemeye veya kararlaştırılan koşullara göre
akdetmeye karar vermesini etkileyecek riksli koşullar önem teşkil
eder. Sigortacının kesin bir biçimde ve yazılı şekilde sormuş olduğu
bir husus, tereddüt halinde önemli sayılır.
(2) Bu hükmün aksine önemli bir koşulun ihbarından imtina
edilmişse, sigortacı akitten rücu edebilir. Aynı husus, şayet önemli
koşul ile ilgili ihbarın sigorta ettiren tarafından kötü niyetle
imtina edilmiş olması hali için geçerlidir.
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(3) Sigortacı şayet ihbar edilmeyen durumu biliyorsa, akitten
rücu olanaksızdır. Şayet ihbar sigorta ettirenin bir suçu olmadan
yapılmamışsa da akitten rücu olanaksızdır; fakat şayet sigorta
ettiren sigortacı kesin ve detaylı bir şekilde durum hakkında bir
soru sormadığı için riskli durumu ihbar etmemişse, sigortacı
sözleşmeden ancak ihbarın yapılmasından kasıtlı bir şekilde ve kaba
ihmalkarlıkla imtina edilmişse akitten rücu edebilir.
§ 17. (1) Sigortacı, önemli bir durum hakkında yanlış bir
ihbarda bulunulmuşsa da akitten rücu edebilir.
(2) Şayet bu yanlış ihbar sigortacının bilgisi dahilindeyse
veya ihbar sigorta ettirenin bir suçu olmadan yanlış yapılmışsa
sigortacının akitten rücu etmesi olanaksızdır.
§ 18. Şayet sigorta ettiren riskli durumları sigortacı
tarafından sorulan sorular üzerine yazılı olarak ihbar etmek
yükümlülüğünde ise, sigortacı kesin ve detaylı bir şekilde sorulan
durumların ihbarın yapılmasından yalnızca kötü niyetle imtina
edilmiş olması halinde akitten rücu edebilir.
§ 19. Şayet sözleşme temsil yetkisi olmayan bir yetkili ya da
mümessil tarafından akdedilmişse, sigortacının akitten rücu hakkı
için yalnızca temsilcinin bilgisi ve kötü niyeti değil, bilakis
sigorta ettirenin bilgisi ve kötü niyeti de dikkate alınır. Sigorta
ettiren, önemli durum ile ilgili ihbardan kendisinin suçu olmadan
imtina edilmesine veya yanlış yapılmış olmasına yalnızca ne
temsilcinin ne de kendisinin bir suçu olmaması halinde istinat
edebilir.
§ 20. (1) Akitten rücu yalnızca bir ay içerisinde caizdir.
Süre
sigortacının
ihbar
yükümlülüğünün
bilgisini edindiği andan itibaren başlar.

ihlal

edildiği

(2) Akitten rücu, sigorta ettirene açıklanmalıdır. Akitten
rücu edilmesi durumunda, federal yasanın prim açısında farklı bir
hükümde bulunmamış olması halinde, her iki sözleşme tarafı da
karşılıklı olarak yapılan ödemeleri geri ödeme yükümlüdürler; bir
para meblağı üzerine o tarihten itibaren faiz uygulanmalıdır.
§ 21. Şayet sigortacı sigortalanan durum vuku bulduktan sonra
akitten rücu ederse, şayet kendisinin bakış açısına göre ihbar
yükümlülüğü ihlal edilmişse ve bu ihlal sigortalanan durumun vuku
bulması üzerinde bir etkisi olmamışsa veya sigortacının yapacağı
ödemenin kapsamına bir etkisi olmamışsa ödeme yükümlülüğü devam
eder.
§ 22. Sigortacının akitten riskli durumlar
niyetli aldatma nedeniyle rücu hakkı saklıdır.

hakkında

kötü

§ 23. (1) Sigorta ettiren sözleşme akdedildikten sonra
sigortacının rızası olmadan ne riski artırabilir ne de üçüncü şahsın
bunu yapmasına izin verebilir.
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(2) Şayet sigorta ettiren, sigortacının rızası veya izni
olmadan risk durumunda bir değişiklik meydana geldiğini öğrenirse,
bunu derhal sigortacıya ihbar etmekle yükümlüdür.
§ 24. (1) Şayet sigorta ettiren 23. madde, 1. fıkrada bulunan
hükümleri ihlal ederse, sigortacı sözleşmeyi ihbar süresine riayet
etmeksizin sözleşmeyi feshedebilir. Şayet bu ihlal sigorta ettirenin
bir suçuna istinat etmiyorsa, kendisi sözleşmenin feshini ancak bir
ayın bitimi ile aleyhine iddia edilmesine izin vermek zorundadır.
(2) Fesih hakkı, şayet sigortacının riskin arttığını öğrendiği
tarihten itibaren bir ay içerisinde uygulanmazsa veya durum yine
riskin artmasından önceki haline getirilirse iptal olur.
§ 25. (1) Sigortacı 23. maddenin 1. fıkrasında bulunan hükmün
ihlal edilmesi halinde, şayet sigorta ettirilen durum riskin
artışından sonra vuku bulursa, ödeme yükümlülüğünden muaftır.
(2) Sigortacının ödeme yükümlülüğü, şayet bu ihlal sigorta
ettirenin bir kabahatine istinat etmiyorsa devam eder. Sigortacı,
şayet 23. madde 1. fıkrada öngörülen ihbar derhal yapılmazsa ve
sigorta ettirilen durum, ihbarın sigortacıya ulaşması gerektiği
tarihten itibaren bir ay sonrasında vuku bulursa ödeme yapma
yükümlülüğünden muaftır, meğer ki sigortacı o tarihte riskin artmış
olduğundan haberi olsun.
(3) Sigortacının ödeme yükümlülüğü, şayet sigortalanan durumun
vuku bulduğu tarihte sigortacının sözleşmeyi feshetme süresi sona
ermişse ve bir fesih gerçekleşmemişse veya riskin artmış olması
sigortalanan durum üzerinde bir etki yaratmamışsa veya bu durum
sigortacının yapacağı ödeme kapsamı üzerinde bir etki yaratmamışsa
da devam eder.
§ 26. 23. ila 25. maddelerin hükümleri, şayet riskin artışı
sigortacının menfaati vesilesi ile veya sigortacının sorumlu olduğu
bir hadise veya insanlığın bir emri vesilesi ile vuku bulmuşsa,
uygulanmayacaklardır.
§ 27. (1) Şayet sözleşme akdedildikten sonra sigorta ettirenin
iradesinden bağımsız olarak risk artışı meydana gelmişse, sigortacı
sigorta ilişkisini bir aylık fesih süresine riayet ederek feshetme
hakkına sahiptir. Fesih hakkı, şayet sigortacı riskin artışını
öğrendiği tarihten itibaren bir ay içerisinde uygulanmaz veya durum
riskin artışından önceki duruma geri getirilirse iptal olur.
(2) Sigorta ettiren, riskin arttığına ilişkin bilgi
edinmez, sigortacıya derhal ihbarda bulunmakla yükümlüdür.

edinir

(3) Şayet riskin artışı, yasal hükümlerde meydana gelen
değişiklikler gibi, belirli sigorta ettirenlerin risklerine etki
etmeyen genel olarak tanınan koşullar vasıtasıyla vuku bulmuşsa,
sigortacının fesih hakkı 1. fıkraya göre bir sene sonra sona erer ve
2. fıkra uygulanmaz.
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§ 28. (1) 27. maddenin 2. fıkrasında öngörülen ihbar derhal
yapılmazsa ve sigortalanan durum sigortacıya ihbarın ulaşması
gerektiği tarihten itibaren bir ayın sonunda vuku bulursa, sigortacı
ödeme yükümlülüğünden muaftır.
(2) Sigortacının ödeme yükümlülüğü, kendisine ihbarın ulaşması
gerektiği tarihte riskin artışı hakkında bilgisi varsa, devam eder.
Aynı koşul, şayet sigortalanan durumun meydana geldiği tarihte
sigortacının sözleşmeyi feshetme süresi sona ermişse ve fesih
gerçekleşmemişse veya risk artışının sigortalanan durum üzerinde bir
etkisi olmaması veya sigortacının yapacağı ödemenin kapsamına bir
etkisi olmaması halinde geçerlidir.
§ 29. Riskin önemsiz derecede artışı dikkate alınmaz. Şayet
koşullara
göre,
sigorta
ilişkisinin
riskin
artışı
nedeniyle
etkilenmeyeceği hususunda bir anlaşmaya varılmışsa, riskin artışı
yine dikkate alınmaz.
§ 30. 23. ila 29. maddelerde bulunan hükümler, sigorta
sözleşmesinin başvurulduğu tarihle kabul edildiği tarih arasında,
sigortacının sözleşmeyi kabul ederken bilgisi dahilinde olmayan riks
artışının meydana gelmesi halinde de uygulanmalıdır.
§ 31. (1) Şayet sigortacının işbu bölümün hükümlerine göre,
akitten rücu veya fesih hakkına sahip olduğu koşullar yalnızca
sigortanın istinat ettiği malların veya şahısların bir kısmı için
mevcut ise, sigortacı geri kalanı için şayet sigortacının sözleşmeyi
sırf bu geri kalan kısım için aynı koşullarda akdetmeyeceği
düşüncesine sahip olunursa akitten rücu veya fesih hakkına sahiptir.
(2) Şayet sigortacı malların veya şahısların yalnızca bir
kısmı için akitten rücu veya fesih hakkından yararlanırsa, sigorta
ettiren, geri kalan kısım için sigorta ilişkisini feshetme hakkına
sahiptir; ancak fesih, sigortacının akitten rücu etmesinin veya
feshinin geçerli kılındığı sigorta döneminin bitiminden daha ileriki
bir tarihte beyan edilemez.
(3) Şayet sigortacının riskin artışı hakkındaki hükümlerin
ihlali nedeniyle, sigortanın istinat ettiği malların veya şahısların
bir kısmı için ödeme yükümlülüğünden muaf olduğuna dair koşullar
mevcut ise, 1. fıkranın hükmü muafiyet üzerinde uygun şekilde
uygulanacaktır.
§ 32. Sigorta ettirenin riski azaltmaya veya riskin artmasını
önlemeye ilişkin belirli kanuni yükümlülükleri üstlendiğine dair bir
anlaşma, işbu bölümün hükümlerinden etkilenmez.
§ 33. (1) Sigorta ettiren sigortalanan olayın vuku bulduğunu
öğrenir öğrenmez sigortacıya ihbar etmekle yükümlüdür.
(2) Sigortacı, sigortalanan durumun vuku bulduğuna dair yerine
getirilecek
ihbar
yükümlülüğü
yeterli
bulmadığı
zaman
ödeme
yükümlülüğünden muaf olduğuna dair bir anlaşmaya, kendisinin
sigortalanan durumun vuku bulduğuna dair başka bir şekilde bilgi
edinmiş olması halinde istinat edemez.
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§ 34. (1) Sigortacı sigortalanan durumun vuku bulmasından
sonra,
sigorta
ettirenin
kendisine,
sigortalanan
durumun
saptanmasına veya yapacağı ödemenin kapsamına ilişkin gerekli olan
her bilgiyi vermesini talep edebilir.
(2) Sigortacı, sigorta ettirenden bunları edinebilmesi haklı
olarak beklenebilecek kadar makbuz talep edebilir.
§ 34a. Sigortacı, 16. ila 30. maddenin ve 34. madde 2.
fıkrasının hükümlerinden, sigorta ettirenin dezavantajına sapan bir
anlaşmaya istinat edemez. Ancak sigorta ettirenin uhdesinde bulunan
ihbarlardan yazılı şekil olması hükmü kaldırılabilir.
Üçüncü bölüm.
Prim.
§ 35. Sigorta ettiren primi ve şayet sürekli
gerekliyse, ilk primi sözleşmenin akdinden sonra hemen
zorundadır. Kendisi yalnızca kendisine sigorta poliçesinin
edilmesi karşılığında ödemekle yükümlüdür, meğer ki bir
poliçesinin teslim edilmesi mümkün olmasın.

primler
ödemek
teslim
sigorta

§ 35a. (1) Sigortacı vadesi gelen primleri ve sözleşme
dolayısıyla başkası hesabına sigortada hakkı bulunan ödemeleri de
sigortacıdan da, ayrıca sigortacının yapacağı ödeme üzerinde hak
iddia eden tahsil etme yetkilisinden ve de haciz alacaklısından,
yani aslında ödemeyi medeni hukukun hükümlerine göre reddedebileceği
halde kabul etmek zorundadır.
(2) Sigorta alacağı üzerinde bulunan bir rehin hakkı, haciz
alacaklısının primleri ödemek için veya sigortacıya sözleşmeden
doğan haklarını ödemek için kullandığı meblağlar ve bunların
faizleri nedeniyle iddia edilebilir.
§ 35b. Sigortacı vadesi gelen bir prim alacağının meblağını
veya sözleşmeden kendi hakkına düşen başka bir alacağı, kendisine
işbu sözleşmeden hak doğan ödemeden, şayet ödeme sigorta ettirene
değil, bilakis üçüncü şahsa borçlanılmışsa düşebilir.
§ 36. (1) Primin ödenmesi gereken yerine getirme yeri, sigorta
ettirenin ilgili ikametgahıdır; ancak sigorta ettiren primi kendi
sorumluluğunda ve kendi hesabında sigortacıya iletmekle yükümlüdür.
(2)
Sigorta
ettiren
şayet
sigortayı
ticarethanesinde
akdetmişse ve ticarethane merkezi başka bir yerde bulunuyorsa,
ikametgahı yerine bu yer geçerli olur.
§ 37. Şayet sigorta ettirenden prim düzenli aralıklarla tahsil
edilmişse, kendisi primi iletmekle ancak kendisinden yazılı biçimde
primi iletmesi talep edilirse bunu iletmekle yükümlüdür.
§ 38. (1) İlk veya bir kereliğine ödenecek prim sigorta
sözleşmesinin akdedildiği tarihten itibaren 14 gün içerisinde ve
prim ödemesinin yapılmasına dair uyarıdan sonra halen ödenmemişse,
sigortacı ödeme yapılana kadar akitten rücu etme hakkına sahiptir.
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Şayet prim üzerindeki hak, vade tarihinden itibaren üç ay içerisinde
adli olarak iddia edilirse, akitten rücu kabul edilir.
(2) İlk veya bir kereliğine ödenecek prim, sigortalanan olayın
vuku bulduğu tarihte ve 1. fıkradaki sürenin tamamlanmasından sonra
halen ödenmemişse, sigortacı ödeme yükümlülüğünden muaftır, meğer ki
sigorta ettiren primi zamanında ödemekten kendi kabahati olmadan
engelli olsun.
(3) Prim ödemesine dair talep yalnızca, şayet sigortacı
sigorta ettireni bu hususta uyarmışsa 1. ve 2. fıkrada öngörülen
hukuki sonuçları doğurur.
(4) Faizlerin veya masrafların ödenmemesi, 1. ve 2. fıkrada
bulunan hukuki sonuçları doğurmaz.
§ 39. (1) Şayet bir devam primi zamanında ödenmezse, sigortacı
sigorta ettirene kendisinin hesabına yazılı olarak en az iki
haftalık bir ödeme süresi saptayabilir; akit için ıslak imzanın bir
kopyası yeterli olur. Bu meyanda, 2. ve 3. fıkralara göre sürenin
tamamlanması ile bağlantılı olan hukuki sonuçların da belirtilmesi
gerekmektedir. Bu hükümlere riayet etmeksizin varılan bir süre
saptaması geçersizdir.
(2) Şayet sigortalan durum sürenin bitimden sonra vuku bulursa
ve sigorta ettiren vuku bulduğu tarihte devam primini ödemekte
gecikmede bulunuyorsa, sigortacı ödeme yükümlülüğünden muaftır,
meğer ki sigorta ettiren zamanında ödeme yapmaktan kendi kabahati
bulunmadan gecikmiş olsun.
(3) Sigortacı sürenin bitiminden sonra, şayet sigorta ettiren
ödemede gecikme halindeyse sigorta ilişkisini bir fesih ihbarında
bulunmadan feshedebilir.
Fesih ile ödeme vadesinin hükmü, şayet sigorta ittiren bu
tarihte ödemede gecikme halinde ise, sürenin bitiminden itibaren
geçerli olacak şekilde birleştirilebilir; sigorta ettiren fesih
esnasında bu hususta kesin olarak uyarılmalıdır. Feshin etkileri,
şayet sigorta ettiren fesihten sonra bir ay içerisinde veya şayet
fesih süre hükmü ile birleştirilmişse, ödeme vadesinin sona erdiği
tarihten sonra, sigortalanan durumun öncesinde vuku bulmaması
halinde bir ay içerisinde ödemeyi telafi ederse, iptal olur.
(4) Faizlerin veya masrafların ödenmemesi, 1. ve 3. fıkrada
bulunan hukuki sonuçları doğurmaz.
§ 39a. Şayet sigorta ettiren yıllık primin yalnızca %10’u
değil
de,
bilakis
60
Euro
tutarında
gecikmede
bulunuyorsa,
sigortacının 38. veya 39. maddelerden birinde öngörülen ödeme
muafiyeti vuku bulmaz.
§ 40. Şayet sigorta sözleşmesi sigorta dönemi esnasında veya
öncesinden
feshedilirse,
özel
hükümler
farklı
bir
hüküm
öngörmüyorsa, sigortacının prim hakkı o tarihe kadar geçen sigorta
müddeti için geçerlidir.
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Sigortacı için, bu durumda akde dayanan uygun bir cezanın
(ticari ücret) ödenmesi için şart koşma olasılığı (Avusturya Medeni
Kanunu’nun 1336. maddesi) saklıdır.
§ 41. (1) Şayet sigorta ettirenin sözleşmenin akdi esnasında
uhdesinde bulunan ihbar yükümlülüğü ihlal edilmişse ama diğer
tarafın bir kusuru bulunmadığından sigortacının akitten rücu hakkı
hariç
kılınmışsa,
sigortacı
süregelen
sigorta
döneminin
başlangıcında, daha yüksek risk dikkate alınarak uygun görülüyorsa,
daha yüksek bir prim talep edebilir. Aynı koşul, şayet sözleşmenin
akdi esnasında riskin üstlenilmesi için önem teşkil eden bir durum,
diğer tarafın bunu bilmemesi neticesinde sigorta ettirene ihbar
edilmemişse, geçerlidir.
(2) Şayet daha yüksek risk, sigorta ettirenin ticarethanesi
için esas olan prensiplere göre, daha yüksek bir prim karşılığında
dahi üstlenilmiyorsa, sigortacı sigorta ilişkisini bir aylık ihbar
süresine riayet ederek feshedebilir.
(3) Daha yüksek prim ödeme üzerindeki hak, sigortacının ihbar
yükümlülüğünün ihlal edildiğinden ya da ihbar edilmeyen durumdan
haberdar olduğu tarihten itibaren bir ay içerisinde iddia edilmemesi
halinde iptal olur. Fesih hakkının koşulu, şayet yukarıda tanımlanan
süre dahilinde uygulanmamış olması hali için geçerlidir.
§ 41a. (1) Şayet belirli ve riski artıran durumlar nedeniyle
daha yüksek bir prim anlaşmasına varılmışsa ve bu riskli durumlar
sigorta ettiren başvurusunu kuruluşa sunulduğu ve kabul edildiği
süre dahilinde veya sözleşmenin akdinden sonra ortadan kalkarsa veya
önemini yitirirse, primin gelecekteki sözleşme dönemlerinde uygun
şekilde düşürülmesini talep edebilir.
(2) Aynı koşul, daha yüksek primin takdirine sigorta ettirenin
bu tür bir durum hakkında yanlış bilgiler vermesi nedeniyle vesile
olunmuşsa da geçerlidir.
§ 41b. Sigortacı primin yanı sıra yalnızca sigorta ettirenin
davranışı nedeniyle vesile olunan fazla masrafların tazmin edilmesi
için
ücretler
talep
edebilir;
daha
başka
ek
ücretlerin
kararlaştırılması geçersizdir.
§ 42. Sigortacı, 37. ila 41. maddenin a bendi arasında bulunan
hükümlerden sapan ve sigorta ettirenin dezavantajına olan bir
anlaşmaya istinat edemez.
Dördüncü bölüm.
Sigorta acenteleri.

§ 43. (1) Bir sigortacı tarafından daimi olarak, kendisi adına
sigorta sözleşmeleri aracılığı yapmakla veya bunları akdetmekle
görevlendirilen acente, sigorta acentesidir. İşbu federal yasaların
hükümleri ayrıca, sigortacı tarafından yalnızca münferit bir durumda
görevlendirilen ve de sigortacının kanaatine göre sigorta acentesi
olarak hareket edenler için de geçerlidir.
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(2)
Bir
sigorta
acentesi,
yalnızca
sigorta
işlerinin
aracılığını yapmakla görevlendirilmiş olsa dahi, atanmış olduğu
sigorta dalında
1. Bir sigorta sözleşmesinin akdedilmesine, uzatılmasına veya
değiştirilmesine dair başvuruları ve de bu tür başvuruların feshini
kabul etmekle;
2. Sigorta ilişkisinin süresi içerisinde bulunulması gereken
ihbarları ve de fesih ve akitten rücu beyanlarını ve de sigorta
ilişkisini ilgilendiren beyanları sigorta ettirenden kabul etmekle;
3. Sigortacı tarafından düzenlenen sigorta poliçelerini veya
uzatma poliçelerini teslim etmekle;
4. Sigortacı tarafından akdedilen prim faturasında bulunması
halinde, faizleri ve masrafları dahil olmak üzere primleri kabul
etmekle; akit için ıslak imzanın bir kopyası yeterli olur.
yetkili sayılır.
(3) Şayet bir sigorta müşterisi sigorta acentesine sigortacı
için belirlenmiş bir para meblağını ödemişse, yapılan bu ödeme
direkt
sigortacıya
yapılmış
sayılır.
Sigortacının
sigorta
acentesine, sigorta ettirene iletmesi için ödediği para meblağları,
ancak sigorta ettirenin gerçekten eline geçtiğinde ödenmiş sayılır.
(4) Sigorta acentesi sigorta müşterisine, 1994 yılının Ticaret
Yasası’nın 137f maddesinin 7. ila 8. maddelerine ve 137g maddesine
göre, Ticaret Yasası’nın 137h maddesini dikkate alarak, bilgiyi
vermekle yükümlüdür.
(5) Sigorta müşterisinden sigortacıya verilmek üzere veya
sigortacıdan sigorta müşterisine verilmek üzere teslim edilen
paraların, kesin bir şekilde birbirinden ayrı müşteri hesapları
(açık yedieminlik hesapları, üçüncü kişi namına hesaplar) üzerinden
iletilmelidir. Bu hesaplar için hak sahibi sigorta müşterisi lehine,
EO’nun 37. maddesine göre itiraz etme hakkı ve de KO’nun 44.
maddesine ve AO’nun 21. maddesine göre tasfiyede mutalebe hakkı
geçerlidir.
§ 43a. Şayet bir aracı 43. maddenin 1. fıkrasına tabi değilse,
fakat sigortacı ile sigorta ettirenin menfaatlerini ekseriyetle
muhafaza edebilecek durumda olup olmadığının kuşkusunu taşıyan
ekonomik bir ilişkide bulunuyorsa, sigortacı sigorta ettiren
karşısında bu tür bir aracının kusurundan, tıpkı kendi kusuru gibi
sorumludur.
§ 44. İşbu federal yasaların hükümlerine göre sigortacının
bilgisi önemli ise, yalnızca sigorta işleri ile görevlendirilen bir
acentenin bilgisi, sigortacının bilgisi ile eşdeğer değildir. Bu
koşul, 43. maddeye göre sigortacı adına sigorta ettirene ait
beyanları kabul etme yetkisi için geçerli değildir.
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§ 45. Şayet bir sigorta acentesi sigorta sözleşmeleri
akdetmekle yetkilendirilmişse, bu tür sözleşmelerin değiştirilmesini
veya bunların uzatılmasını kararlaştırmakla ve de fesih ve akitten
rücu beyanları vermekle de yetkilidir.
§ 46. Şayet bir sigorta acentesi kesin olarak belirli bir
bölge için görevlendirilmişse, kendi bölgesinde mevcut mallara veya
bölgede olağan olarak ikamet eden şahıslara istinat eden işler ve
hukuki tasarruflar üzerindeki temsil yetkisi bunlarla kısıtlıdır.
Acente,
kendisi
tarafından
aracılığı
yapılan
veya
akdedilen
sözleşmeler bakımından, bu kısıtlamaya dikkat edilmeksizin işler
yapmakla ve hukuki tasarruflarda bulunmakla yetkilidir.
§ 47. Sigorta acentesi, 43. ila 46. maddelerin hükümlerine
göre hakkı olan temsil yetkisinin kısıtlanmasını, yalnızca üçüncü
bir şahıs şayet bu kısıtlamadan işi yaparken veya hukuki tasarrufta
bulunurken haberdar ise veya kaba ihmalkarlıktan dolayı bilmiyorsa
kendi aleyhine iddia ettirebilir. Sigortacı bundan farklı bir
anlaşmaya istinat edemez.
§ 10 Feshe Karşı Koruma Yasası saklıdır.
§ 48. (1) Şayet bir sigorta acentesi bir sözleşmenin
aracılığını yapmışsa veya akdetmişse, sigortacı aleyhine sigorta
ilişkisinden
dolayı
açılan
davalardan,
acentenin
sözleşmenin
aracılığını yaptığı ya da akdettiği tarihte ticari merkezinin veya
ticari merkezi olmaması halinde ikametgahının bulunduğu bölgenin
mahkemesi yetkilidir.
(2) 1. fıkraya göre tesis edilen yetki, anlaşma dolayısıyla
hariç kılınamaz.
İKİNCİ KISIM.
Hasar sigortası.
Birinci bölüm.
Genel hasar sigortası için hükümler.
I. Sözleşmenin içeriği.

§ 49. Sigortacı tazminatı para ile ödemelidir.
§ 50. Sigortacı yalnızca sigorta meblağı tutarında sorumludur.
§ 51. (1) Şayet sigorta meblağı, sigortalan talebin (sigorta
değeri) değerini önemli ölçüde aşarsa, hem sigortacı hem de sigorta
ettiren, aşkın sigortanın giderilmesi için primin nispetine göre
azaltılması
yolu
ile
primin
derhal
geçerli
olmak
suretiyle
indirilmesini talep edebilir.
(2) Şayet aşkın sigorta bir savaş hadisesi veya bir savaş
vesilesi ile alınan resmi bir tedbir nedeniyle mucip olmuşsa veya
aşkın sigorta bir savaşın kaçınılmaz neticesi ise, sigorta ettiren
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1. fıkraya
edebilir.

göre

aşkın

sigortanın

vuku

bulmasının

iptalini

talep

(3) 1. ve 2. fıkranın vuku bulması durumunda, sigorta ettirene
iade edilecek prim kısımları, sigorta döneminin sonunda ödenecektir.
(4) Şayet sigorta ettiren sözleşmeyi, aşkın sigortadan yasaya
aykırı
bir
malvarlığı
edinme
amacıyla
akdediyorsa,
sözleşme
geçersizdir.
(5) Sigorta ettirenin
itiraz etme hakkı saklıdır.

sözleşmeye

bir

yanlışlık

nedeniyle

§ 52. Şayet sigorta bir objeye istinat ediyorsa, koşullardan
farklı bir sonuç çıkmaması halinde, objenin değeri sigorta değeri
olarak kabul edilir.
§ 53. Sigorta sigortalanan durumun
kaybedilen karı yalnızca bu durumun özel
olması halinde kapsar.

vuku bulması nedeniyle
olarak kararlaştırılmış

§ 54. Şayet sigorta objelerin bir timsali için akdedilmişse,
sigorta
her
defasında
timsal
olarak
kabul
edilen
objeleri
kapsamaktadır.
§
bulduğu
sigorta
etmekle

55. Sigortacı, sigortanın meblağı sigortalanan durumun vuku
tarihte sigortalanın objenin değerinden daha yüksek olsa da,
ettirene hasarın tutarından daha yüksek bir meblağı tazmin
yükümlü değildir.

§ 56. Şayet sigortanın meblağı sigortalanan durumun vuku
bulduğu tarihte sigortalanan objenin değerinden daha düşük ise
(eksik sigorta), sigortacı sigorta meblağının bu değer karşısındaki
oran tutarında meydana gelen hasardan sorumludur.
§ 57. Sigorta değeri anlaşma vasıtasıyla belirli bir meblağda
(kıymet takdiri) saptanabilir. Kıymet takdiri, sigortalanan durumun
vuku bulduğu tarihte sahip olduğu değer olarak da geçerlidir, meğer
ki gerçek sigorta değerini o tarihti önemli ölçüde aşmasın. Şayet
sigorta meblağı takdir edilen kıymetten daha düşükse, sigortacı
takdir edilen kıymet sigorta değerini önemli ölçüde aşsa dahi,
hasardan yalnızca sigorta meblağının takdir eden kıymet karşısındaki
oran tutarında sorumludur.
§ 58. (1) Kim ki bir menfaat için birden fazla sigortacıda
aynı risk için bir sigorta akdederse, her bir sigortacıya diğer
sigortacı hakkında derhal bilgi vermek zorundadır.
(2) Bu bildiride, akdedilen diğer sözleşmenin
tanımlanmalı ve sigorta meblağı belirtilmelidir.

sigortacısı

§ 59. (1) Şayet bir menfaat aynı risk aleyhine birden fazla
sigortacıda sigortalanmışsa ve sigorta meblağların toplamı sigorta
veya
her
bir
münferit
sigortacıdan
diğer
değerini
aşıyorsa
sigortaların mevcut olmaması halinde ödenecek tazminatların toplamı
başka nedenlerden dolayı toplam hasarın değerini aşıyorsa (çifte
sigorta), sigortacılar, sözleşme nedeniyle tazminat alma hakkına
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sahip olan sigorta ettirene karşı bu meblağ tutarında sorumlu olacak
ama bir bütün olarak hasarın meblağını talep edemeyecek şeklide
sorumludurlar.
(2) Sigortacılar, sigorta ettirenin sözleşmeye göre bu ödemeyi
almaya hakkı olan meblağların ölçütüne göre, kendi aralarında bunu
tazmin etmekle yükümlüdürler. Şayet sigortalardan biri üzerinde
yabancı hukukun uygulanması gerekiyorsa, yabancı hukukun geçerli
olduğu sigortacı, diğer yabancı hukukun geçerli olduğu sigortacıdan
yalnızca kendisi için geçerli hukuka göre tazminat ödeme yükümlülüğü
altında ise tazminat talep edebilir.
(3) Şayet sigorta ettiren çifte sigortayı, kendisine bu sayede
yasaya aykırı malvarlığı edinme amacıyla akdetmişse, bu amaçla
akdedilen her bir sigorta geçersizdir.
§ 60. (1) Şayet sigorta ettiren, çifte sigortanın meydana
geldiği sözleşmeyi, çifte sigorta olacağının bilgisi olmadan
akdetmişse, sonradan akdedilen sözleşmenin iptal edilmesini ve
sigorta meblağının prime nispeten düşürülerek, önceki sigortanın
kapsamadığı kısmi meblağa düşürülmesini talep edebilir.
(2) Aynı koşul, şayet çifte sigortanın birden çok sigorta
sözleşmesinin akdedilmesinden sonra sigorta değerinin düşmesinden
dolayı akdedilmiş olması hali için de geçerlidir. Ancak bu durumda
birden fazla akdedilen sigorta sözleşmeleri aynı anda veya sigortacı
ile uzlaşma içerisinde akdedilmişse, sigorta ettiren sigorta
meblağlarının ve primlerin nispi bir biçimde azaltılmasını talep
edebilir.
(3) Yürürlükten kaldırma veya azaltma, talep edildiği sigorta
döneminin bitiminden sonra geçerli olur. Yürürlükten kaldırılmasını
veya azaltılmasını talep etme hakkı, şayet sigorta ettiren çifte
sigortadan bilgi edindiği andan itibaren bunu derhal iddia etmezse
iptal olur.
§ 61. Sigortacı, şayet sigorta ettiren sigortalanan duruma
kasıtlı bir biçimde veya kaba ihmalkarlıkla sebebiyet verirse, ödeme
yükümlülüğünden muaftır.
§ 62. (1) Sigorta ettiren, sigortalanan durumun vuku bulduğu
anda mümkün mertebe hasarın önlenmesini ve azaltılmasını sağlamalı
ve bu meyanda sigortacının talimatlarına riayet etmekle yükümlüdür;
kendisi, şayet koşullar müsaitse bu talimatları edinmek zorundadır.
Birden fazla sigortacının iştirak etmesi ve her birinin farklı
talimatlarda bulunması halinde, sigorta ettiren kendi vazifesine
uygun takdirine göre hareket etmekle yükümlüdür.
(2) Şayet sigorta ettiren bu yükümlülüğü ihlal etmişse,
sigortacı ödeme yükümlülüğünden muaftır, meğer ki bu ihlal ne
kasıtlı ne de kaba ihmalkarlığa istinat etsin. Kaba ihmalkarlıkla
yapılan bir ihlalde, sigortacı hasarın kapsamı yükümlülüklerin uygun
şekilde yerine getirilmesinde daha düşük olması halinde de tazminatı
ödemekle yükümlü
kalır.

Bila-Train in practice – Modul Versicherungswesen (DE) – Versicherungsfachmann / frau – DE-TR

74

§ 63. (1) Sigorta ettirenin 62. maddeye göre yaptığı
harcamalar, sigorta ettirenin bunların koşullara göre yapılması
gerektiğine inanması halinde, başarısız olsa dahi sigortacının
hesabına düşer. Sigortacı, kendisi tarafından verilen talimatlara
göre yapılan harcamaları, toplandıklarında sigorta meblağını aşsalar
dahi tazmin etmekle yükümlüdür. Sigortacı harcamalar ile ilgili
meblağı, sigorta ettirenin talebi üzerine avans olarak vermekle
yükümlüdür.
(2) Düşük bir sigortada, harcamalar yalnızca
maddelerde tanımlanan nispetlerde tazmin edilecektir.

56.

ve

57.

§ 64. (1) Bir hakem bilirkişi davasında sigortadan doğan bir
hakkın münferit koşullarının veya hasar tutarının bilirkişiler
tarafından
tespit
edileceğine
dair
bir
anlaşma,
yalnızca
bilirkişinin veya bilirkişilerin bağımsız üçüncü bir şahıs veya her
defasında aynı sayıda sigortacı ve sigorta ettiren tarafından
adlandırılmış olmaları öngörülmüşse geçerlidir ki bu meyanda işbu
bilirkişilerin veya bağımsız üçüncü şahsın aralarından bir başkan
belirlemesi de öngörülebilir.
(2) Bilirkişi tarafından varılan saptama, şayet gerçek hal ve
keyfiyetten önemli ölçüde sapıyorsa bağlayıcı değildir. Saptama bu
durumda bir mahkeme kararı vasıtasıyla gerçekleştirilir. Aynı koşul,
şayet bilirkişiler saptamaya varamazlarsa veya istemezlerse veya
bunu geciktirirlerse geçerlidir.
(3) Şayet sözleşmeye göre bilirkişilerin mahkemece atanması
söz konusu ise, hasarın meydana geldiği bölgede bulunan bölge
mahkemeleri bunları atamakla yetkilidir. İştirak edenlerin kesin
anlaşması üzerine, başka bir bölge mahkemesinin yetkisi tesis
edilebilir. Bilirkişinin atanmasına ilişkin talebin izin verildiği
karar, feshedilemez niteliktedir.
(4) 1. fıkranın 1. cümlesinden farklı bir anlaşma geçersizdir.
§
65.
Sigortacı,
sigorta
ettirenin
kendini
hasarın
kovuşturması ve saptanmasına dair görüşmelerde bir bilirkişi
tarafından temsil ettirmesinin yasak olduğuna ilişkin bir anlaşmaya
istinat edemez.
§ 66. (1) Sigortacı, kendi sorumluluğunda bulunan hasarın
kovuşturması ve saptanması dolayısıyla meydana gelen masrafları,
sigorta ettirene, yapılan bu masrafların koşullara göre yapılması
şartsa tazmin etmelidir.
(2) Sigorta ettiren için, bir bilirkişiye veya bir danışmana
başvurulması nedeniyle meydana gelen masrafları sigortacının tazmin
etmesi gerekmez, meğer ki sigorta ettiren sözleşmeye göre bunlara
başvurmakla yükümlü olmasın.
(3) Düşük sigortada, sigortacının uhdesinde bulunan masraflar
yalnızca
56.
ve
57.
maddelerde
tanımlanan
nispette
tazmin
edilecektir.
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§ 67. (1) Şayet sigorta ettiren üçüncü bir şahsa ödenecek
tazminat iddiasına sahip ise, sigortacının sigorta ettirene zararı
tazmin etmesi halinde, iddia sigortacıya devreder. Devir, sigorta
ettirenin dezavantajına iddia edilemez. Şayet sigorta ettiren üçüncü
şahsa karşı olan iddiasından veya bu iddianın teminatına yarayan
haktan feragat ederse, sigortacı tazminat ödeme yükümlülüğünden,
işbu iddiadan veya haktan tazminat alabilmesi halinde muaftır.
(2) Şayet sigorta ettirenin tazminat hakkı, kendisinin
hanesinde yaşayan bir aile bireyi aleyhine ise, hakkın devri
olanaksızdır; hak ancak aile bireyinin bu hasara kasıtlı bir biçimde
sebebiyet vermesi halinde devreder.
§ 68. (1) Şayet sigortalanan menfaat sigortanın başlangıç
tarihinde mevcut değilse veya şayet sigorta gelecekte kurulacak bir
şirket veya gelecekte edinilecek bir menfaat için akdedilmişse ve
gerçekleşmemişse,
sigorta
ettiren
prim
ödeme
yükümlülüğünden
muaftır; sigortacı uygun bir işlem ücreti talep edebilir.
(2) Şayet sigorta ettirilen menfaat sigortanın başlangıcında
yürürlükten kalkarsa sigortacı, menfaatin yürürlükten kalktığı
hakkında bilgi edindiği tarihe kadar kendisinden sigorta yapılması
talep edilseydi, o tarihe kadar işleyecek prim nispetinde tahsil
etme yetkisine sahiptir.
(3) Şayet sigortalanan menfaat sigortanın başlangıcından sonra
bir savaş hadisesi veya bir savaş vesilesi ile alınan resmi bir
tedbir nedeniyle yürürlükten kalkmışsa veya menfaatin yürürlükten
kalkması, bir savaşın kaçınılmaz neticesi ise, sigortacı riski
üstlendiği süreye tekabül eden prim kadar tahsil eder.
(4) 2. ve 3. fıkraların meydana geldiği durumlarda, sigorta
ettirene iade edilecek prim kısımları ancak savaş sonrasında geri
ödenecektir.
(5) (Not:
kaldırıldı).

Resmi

Gazete

No.

509/1994

tarafından

yürürlükten

§ 68a. Sigortacı 51. maddenin 1. ve 2. fıkrasına, 58.
maddenin, 62. maddenin, 67. ve 68. maddelerin hükümlerinden sapan
bir anlaşmaya istinat edemez.
II. Sigortalanan objenin satışı.
§ 69. (1) Şayet sigortalanan obje sigorta ettiren tarafından
satılırsa, objeyi satın alan sigorta ettirenin yerine mülkiyeti
süresince sigorta ilişkisinden doğan hakları ve yükümlülükleri
üstlenir.
2) Satışın vuku bulduğu sigorta döneminde ödenmesi
prim, satan ve satın alan tarafından yarı yarıya üstlenilir.

gereken

(3) Sigortacı satışı, sigorta ilişkisi bakımından kendisine
tesis edilen alacakları ancak şayet bundan haberdar olursa iddia
edebilir; genel medeni kanunun 1394. ila 1396. maddelerinin
hükümleri aynen uygulanacaktır.
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§ 70. (1) Sigortacı, satın alanın sigorta ilişkisini bir aylık
ihbar süresine riayet ederek feshetme hakkına sahiptir. Fesih hakkı,
şayet sigortacı satış hakkında bilgi edindiği tarihten itibaren bir
ay içerisinde uygulamazsa, iptal olur.
(2) Satın alan sigorta ilişkisini feshetme hakkına sahiptir;
fesih
derhal
veya
süre
gelen
sigorta
döneminin
sonunda
gerçekleşebilir. Fesih hakkı, şayet satın alma işleminden sonra bir
ay içerisinde gerçekleşmezse iptal olur; satın alanın sigortadan
haberi yoksa, fesih hakkı satın alanın sigortadan haberdar olduğu
tarihten itibaren bir ayın sonuna kadar devam eder.
(3)
Şayet
sigorta
ilişkisi
işbu
hükümler
nedeniyle
feshedilirse, satanın sigortacıya primi ödemesi gerekmektedir; satın
alan bu durumlarda primden sorumlu değildir.
§
71.
(1)
Satışın
sigortacıya
derhal
bildirilmesi
gerekmektedir. Bu bildiri ne satan ne de satın alan tarafından
derhal gönderilmezse, sigortacı şayet sigortalanan durum bildirinin
sigortacıya ulaşması gerektiği tarihten bir ay sonra vuku bulursa,
ödeme yükümlülüğünden muaftır.
(2) Sigortacının ödeme yükümlülüğü, şayet kendisine bildirinin
ulaşması gereken tarihte satıştan haberi varsa veya bildirinin
gönderilmesinden kasıtlı bir biçimde imtina edilmemişse ve satışın
sigortalanan olayın vuku bulması üzerinde bir etkisi bulunmuyorsa
veya sigortacının uhdesinde bulunan ödemenin kapsamı üzerende hiç
bir etkisi bulunmuyorsa, devam eder. Aynı koşul, sigortalanan olayın
vuku bulduğu tarihte sigortacının fesih süresi sona ermişse ve fesih
gerçekleşmemişse geçerlidir.
§ 72. Sigortacı, sigorta sözleşmesinin işbu yasanın 69. ila
71. maddelerinde bulunan hükümlerden sigorta ettirenin aleyhine
sapan bir hükmüne istinat edemez. Ancak satın alanın işbu yasanın
70. maddesi, 2. fıkrasına göre hakkı olan fesih ve satışın ihbarı
için yazılı şekil olması şartı iptal edilebilir.
§ 73. Cebri icra gereğince yapılan bir satışta, 69. ila 72.
maddelerin hükümleri aynen uygulanacaktır.
III. Başkasının hesabına sigorta.
§ 74. (1) Sigorta, sigortacı ile sözleşmeyi akdeden tarafından
kendi adına bir başkası için, sigorta ettirilen kişinin adı
verilerek ya da verilmeden akdedilebilir (başkasının hesabına
sigorta).
(2) Şayet sigorta başkası için akdediliyorsa, diğer kişinin
adı verilse de, şüphe durumunda sözleşmeyi akdedenin temsilci olarak
değil, bilakis kendi adına başkası hesabına hareket ettiği kabul
edilmelidir.
§ 75. (1) Başkasının hesabına akdedilen sigortada, sigorta
sözleşmesinden doğan haklar, sigortalanan kişinin hakkıdır. Ancak
sigorta poliçesinin kendisine teslim edilmesini yalnızca sigorta
ettiren talep edebilir.
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(2) Sigortalanan kişi sigorta ettirenin onayı olmadan yalnızca
bir sigorta poliçesine sahipse kendi hakları üzerinde tasarrufta
bulunabilir ve bu hakları ancak o zaman adli olarak iddia edebilir.
§ 76. (1) Sigorta ettiren, sigortalanan kişinin sigorta
sözleşmesinden doğan hakları üzerinde kendi adına tasarrufta
bulunabilir.
(2) Şayet bir sigorta poliçesi düzenlenmişse, sigortalanan
kişi ancak sigorta poliçesi kendi elindeyse sigorta ettirenin onayı
olmadan sigorta ettirenin haklarının devredilmesine ve ödemeyi kabul
etme yetkisine sahiptir.
(3) Sigortacı, sigortalanan kişiye ancak, sigorta ettiren
kişinin kendisine sigortalanan kişinin sigortayı akdetmesine izin
verdiğini kanıtlarsa ödeme yükümlülüğünü taşır.
§
77.
Sigorta
ettiren,
sigortacıya
veya
sigortacının
malvarlığı
üzerinde
bir
iflas
davası
açılmışsa,
sigortacıda
sigortalanan obje ile ilgili haklarını tazmin ettirmeden, iflas
masasına sigorta poliçesini teslim etmekle yükümlü değildir. Borcunu
sigortacı karşısındaki tazminat alacağından doğan haklar için ve
tazminat meblağından alacağını tazmin ettirdikten sonra sigortalanan
şahıs ve onun alacaklıları karşısında ifa edebilir.
§ 78. Şayet işbu federal yasanın hükümlerine göre, sigorta
ettirenin
bilgisi
ve
davranışı
kanunen
bir
önem
taşıyorsa,
başkasının hesabına yapılan sigortada, sigorta ettirilen şahsın da
bilgisi ve davranışı dikkate alınır.
§ 79. (1) Sigortalanan şahsın bilgisi, şayet sözleşme onun
bilgisi
dışında
akdedilmişse
ve
sigorta
ettirenin
kendisini
zamanında bilgilendirmesi mümkün olmamışsa önemli değildir.
(2) Şayet sigorta ettiren sözleşmeyi sigorta edilen şahsın
talimatı üzerine akdetmemişse ve sigortayı akdederken bu talimatın
yokluğunu sigortacıya ihbar etmemişse, sözleşmenin sigortalanan
şahsın bilgisi dahilinde olmadan akdedilmiş olduğuna dair yapacağı
itirazı kendi aleyhine iddia ettirilmesine izin vermesi gerekmez.
§ 80. (1) Koşullardan, sigortanın başka bir şahıs için
akdedildiği ortaya çıkmıyorsa, sigortanın kendi hesabına akdedildiği
kabul edilir.
(2) Şayet sigorta “ilgili makama” hesabına akdedilmişse veya
sözleşmeden şahsi ya da yabancı menfaatin sigortalanmış olup
olmadığı
belirsiz
bırakılıyorsa,
şayet
yabancı
menfaatin
sigortalandığı ortaya çıkarsa 75. ila 79. maddeler uygulanacaktır.
İkinci bölüm.
Yangına karşı sigorta.
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§ 81. (1) Yangına karşı sigortada, şayet iki hafta içerisinde
kabul
edilmemişse
sigortacıya
bir
sözleşmenin
akdedilmesi,
uzatılması veya değiştirilmesine ilişkin yapılan başvuru iptal olur.
Genel medeni kanunun 862a maddesinin hükümleri saklıdır.
(2) Şayet başvuru orada bulunmayan bir kişiye gönderilmişse,
süre başvurunun gönderildiği tarihte başlar.
(3) Bundan farklı hükümler geçersizdir. Ancak iki haftalık
sürenin yerine, kesin olarak saptanan bir süre tayin edilebilir.
§ 82. Sigortacı yangın, patlama veya
nedeniyle meydana gelen hasardan sorumludur.

yıldırım

düşmesi

§ 83. (1) Sigortacı bir yangın meydana gelmesi durumunda,
sigortalanan eşyaların imha olması veya hasar görmesi nedeniyle
meydana gelen hasarı, bu imhanın veya hasarın yangının etkisi
nedeniyle meydana gelmiş olması halinde veya yangın hadisesinin
kaçınılmaz
sonucuna
dayanıyorsa
tazmin
etmekle
yükümlüdür.
Sigortacı, yangın esnasında söndürme, yıkma veya boşaltma nedeniyle
meydana gelen hasarı da tazmin etmekle yükümlüdür; aynı koşul
sigortalı eşyaların yangın esnasında kaybolması nedeniyle meydana
gelen hasarlar için de geçerlidir.
(2) İşbu hükümler, patlama veya yıldırım düşmesi nedeniyle
meydana gelen hasarları tazmin etme yükümlülüğü üzerinde de aynen
uygulanmalıdır.
§ 84. Sigortacı, şayet yangın veya patlama bir deprem veya
savaşta
veya
savaş
durumunun
askeri
bir
komutan
tarafından
beyanından sonra emredilen yönetmelik dolayısıyla meydana gelmişse
sorumlu değildir.
§ 85. Şayet sigorta eşyalara timsal olarak akdedilmişse, o
zaman sigorta, işbu şahısların sigorta ettiren ile aynı hanede
yaşıyor olmaları veya sigortanın geçerli olduğu şehirde mesleklerini
icra etmeleri halinde, sigorta ettirenin ailesine ait eşyaları ve de
kendisi ile hizmet ilişkisinde bulunan kişilerin eşyalarını da
kapsamaktadır. Sigorta, bu hususta başkası hesabına akdedilmiş
sayılır.
§ 86. Sigorta değeri olarak ev işlerinde ve diğer günlük
kullanım eşyalarında, iş cihazlarında ve makinelerde, eski ve yeni
eşya arasındaki farkın eksik değeri dikkate alınarak, aynı türde
eşyaları satın almak için gerekli olan meblağ kabul edilmektedir.
§ 87. Şayet menkul malların sigortalanması esnasında takdir
edilen
bir
değer
kararlaştırılmışsa,
takdir
edilen
değer
sigortalanan menfaatin sigortanın akdedildiği tarihte sahip olduğu
değer olarak kabul edilir, meğer ki gerçek sigorta değerini o
tarihte önemli ölçüde aşmasın. Takdir edilen değerin, sigortalanan
menfaatin sigortalanan durumun vuku bulduğu tarihte sahip olduğu
değer kabul edildiğine dair bir anlaşma geçersizdir.
§ 88. Sigorta değeri olarak binalarda, binanın durumunun
özellikle yaşı ve aşınma payına tekabül eden meblağ düşülerek yerel
inşaat değeri kabul edilir.
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§ 89. (1) Sigortada, sigortalanan durumun vuku bulması
nedeniyle kaybedilen kâr için bir takdir değeri kararlaştırılamaz.
(2)
Denetim
dairesinin
onayı
ile
sigorta
koşullarında
kaybedilen kârın hesaplanması hakkında saptamalarda bulunulabilir.
Şayet hesaplamanın sonucu gerçek duruma tekabül eden meblağı aşarsa,
sigortacı yalnızca bu meblağı tazmin etmekle yükümlüdür.
§ 90. (1) Kim ki aynı hususta bir sigortacıda kaybedilen kâr,
diğer bir sigortacıda başka hasarlar için sigorta akdederse, her bir
sigortacıyı diğer sigortadan derhal bildirimde bulunmalıdır.
(2)
Bu
bildirimde,
sigortanın
akdedildiği
tanımlanmalı ve sigorta meblağı belirtilmelidir.

sigortacı

§ 91. Bina sigortalarında primin zamanında ödenmemesi durumu
için 39. maddeye göre saptanacak ödeme süresi asgari bir ay
olmalıdır.
§ 92. (1) Sigortalanan durumun ihbar edilme yükümlülüğü, şayet
sigortalanan olayın vuku bulduğu tarihten itibaren üç gün içerisinde
gerçekleşirse yeterli olur. İhbarın gönderilmesi ile süre muhafaza
edilir.
(2) Sigortacı, sürenin uzunluğunu veya hesaplamasını sigorta
ettirenin dezavantajına farkı bir biçimde saptayan bir anlaşmaya
istinat edemez.
§ 93. Sigorta ettiren bir binada meydana gelen hasar saptanana
kadar sigortacının rızası olmadan yalnızca, yerine getirmesi 62.
maddeye göre kendi uhdesinde bulunan veya kamu yararına olanların
değişikliğini yapabilir.
§ 94. (1) Tazminat üzerine, sigortalanan durumun ihbar
edildiği tarihten itibaren bir ayın sonunda, özel nedenlerden ötürü
daha farklı bir faiz yükümlülüğünün bulunmaması halinde, yıllık %4
faiz uygulanacaktır.
(2) 1. fıkrada tanımlanan sürenin seyri, sigorta ettirenin bir
kusuru yüzünden hasar saptanamıyorsa durdurulur.
§ 95. Sigortacı sigortalanan durumun vuku bulmasından sonra,
daha sonra vuku bulan bir sigortalanan durum nedeniyle yol açılan
bir hasardan yalnızca sigorta meblağının bakiye meblağı kadar
sorumludur. Gelecekteki sigorta dönemleri için primin yalnızca nispi
bir kısmının hakkına sahiptir.
§ 96. (1) Sigortalanan durumun vuku bulmasından sonra her bir
taraf, sigorta ilişkisini feshetme hakkına sahiptir.
(2)
Fesih
yalnızca
tazminat
hakkındaki
görüşmelerin
tamamlanmasını takip eden ayın sonuna kadar caizdir. Sigortacı bir
aylık fesih süresine riayet etmelidir. Sigorta ettiren, süregelen
sigorta döneminin sonunu aşan, daha geç bir tarihte feshedemez.
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(3) (Not: Resmi
kaldırılmıştır).

Gazete

No.

509/1994

tarafından

yürürlükten

§ 97. Şayet sigortacı sigorta hükümlerine göre yalnızca
sigortalanan binanın eski haline getirilmesine ilişkin tazminat
ödeme yükümlülüğüne sahipse, sigorta ettiren ödemeyi paranın
maksadına uygun kullanımı teminat altına alınınca isteme hakkına
sahiptir.
§ 98. 97. maddenin vuku bulması durumunda, sigorta ettirenin
tazminat meblağı alacağı, binanın tekrar eski haline getirilmesinden
önce yalnızca gayrimenkulu satın alana veya sigortacının, binanın
tekrar eski haline getirilmesi ile ilgili çalışmaları yürüten veya
teslimatları üstlenen veya yapan alacaklılarına devredilebilir.
Sigortacının, binanın tekrar eski haline getirilmesi için
nakit avanslar ödeyen alacaklılarına devir yapılması, şayet bu
avanslar binanın tekrar eski haline getirilmesi için kullanılmışsa
geçerlidir.
Tazminat
alacağına
uygulanacak
cebri
icra,
aynı
kısıtlamalara tabidir.
§ 99. (1) 97. maddenin vuku bulması halinde, paranın maksadına
uygun kullanımı teminat altına alınmadan yapılan ödeme, ipotekli
alacaklı karşısında ancak sigortacı veya sigorta ettiren bunun
teminat yapılmadan ödeneceğini ve ihbarın ulaşmasının üzerinden bir
ay geçmişse geçerlidir.
(2) Tazminat meblağının sigorta hükümlerine tekabül etmeyen
bir eski haline getirilme için kullanılması halinde, sigortacı
ipotekli alacaklısına ancak kendisi veya sigorta ettiren, maksadına
uygun kullanımdan sapma amacını ipotek alacaklısına ihbar etmişse ve
ihbarın ulaşmasının üzerinden bir ay geçmişse ödeme yapabilir.
(3) İpotekli alacaklı sürenin bitimine kadar sigortacı
karşısında ödemeye itiraz edebilir. İhbar, şayet maksada uymuyorsa
yapılmayabilir; bu durumda bir aylık süre, tazminat meblağının vade
tarihinden itibaren hesaplanır.
§ 100. (1) Sigortalanan bir bina üzerindeki rehin hakkı,
sigorta ettiren karşısında yükümlü bulunulan tazminat alacağını da
kapsamaktadır. Tazminat alacağındaki rehin hakkı, şayet sigortalan
bina yeniden eski haline getirilmişse veya bunun için telafi
sağlanmışsa iptal olur. Sigortacı rehinli alacaklısına tazminat
bedelini ancak, şayet sigorta ettiren hasarın vuku bulduğunu rehinli
alacaklıya ihbar etmişse ve gönderdiği bu ihbarın üzerinden bir ay
geçmişse ödeyebilir.
Rehinli alacaklı bu sürenin bitimine kadar
sigortacıya ödemenin itirazını yapabilir. İhbar maksadına uygun
değilse yapılmayabilir; bu durumda bu bir aylık süre, tazminat
meblağının vade tarihinden itibaren işlemeye başlar. Şayet rehinli
alacaklı zamanında itiraz ederse, sigortacı tazminat meblağını,
sigortalanan binanın bölgesinde bulunan bölge mahkemesine emaneten
tevdi etme yetkisine sahiptir. Mahkeme emaneten tevdi edilen
tazminat meblağının paylaşımı ile, talep üzerine ve yürütme
organının hükümlerini uygun şekilde uygulayarak gayrimenkulun cebri
artırması esnasında paylaşım hakkında elde edilen en çok artırana
göre davranmalıdır, ki bu meyanda sigorta ettirene yükümlü olan
şahıs pozisyonu terettüp etmektedir.
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(2) Şayet ipotekli alacaklı ipoteğini sigortacıya ihbar
etmişse, sigortacı ipotekli alacaklı karşısında sigorta ettirene
ancak, şayet ipotekli alacaklı bu ödemeye yazılı onayını verirse
ödeme yapabilir. 97. maddede yazılı duruma göre ipotekli alacaklı
ipoteğini sigortacıya bildirmişse, paranın maksadına uygun kullanımı
teminat
altına
alınmadan
yapılacak
ödeme,
ipotekli
alacaklı
karşısında ancak kendisi bu ödemeye yazılı onayını vermişse
geçerlidir.
(3) 1. ve 2. fıkra, yürütme organının hükümlerine göre iktisap
edilen tazminat hakkı ve sigortalanan bir binada intifa hakkı için
anlamına uygun geçerlidir.
§ 101. (1) Sigortacı bina sigortasında, ipoteğinin bildirimini
yapmış olan bir ipotekli alacaklıya, şayet sigorta ettirene bir
devam priminin ödemesi için bir süre tanınmışsa bunu derhal yazılı
olarak bildirmekle yükümlüdür. Aynı koşul, şayet sigorta ilişkisi
sürenin bitiminde yapılmayan prim ödemesi nedeniyle feshedilmesi
için geçerlidir.
(2) Sigortacı sigortalanan durumun vuku bulduğunu öğrendikten
sonra bir hafta içerisinde, ipoteğinin bildirimin yapmış olan
ipotekli alacaklıya yazılı bildirim sunmakla yükümlüdür, meğer ki
hasar önemsi olsun.
§ 102. (1) Şayet bir bina sigortasında sigortacı sigorta
ettirenin davranışı nedeniyle ödeme yapmaktan muaf ise, kendisinin
ipotekli alacaklıya karşı yükümlülüğü devam eder. Aynı koşul, şayet
sigortacı sigortalanan durumun vuku bulmasından sonra akitten rücu
ederse veya sözleşmeye itiraz ederse geçerlidir.
(2) 1. fıkranın 1. cümlesi, sigortacının prim ödenmediğinden
ödemekle yükümlülüğü ortadan kalkması halinde uygulanmaz. Fakat
ipotekli alacaklı sigortacıya ipoteğinin bildirimini yapmışsa, o
zaman bir devam priminin zamanında ödenmemesi durumunda sigortacının
ipotekli alacaklı karşısındaki yükümlülüğü, ipotekli alacaklının
ödeme vadesini saptadığı veya işbu bildirimde bulunulmamışsa,
kendisine feshin bildirildiği tarihten itibaren bir ayın bitimine
kadar devam eder.
§ 103. (1) Şayet bina sigortasının yapılması durumunda bir
ipotekli alacaklı ipoteğini sigortacıya ihbar etmişse, sigorta
ilişkisinin sona ermesine vesile olacak olan bir fesih, bir akitten
rücu, bir süre bitimi veya diğer bir olgu ipotekli alacaklı
karşısında, ancak kendisine sözleşmenin sona erdiği ve sözleşme
bitiminin henüz vuku bulmamış olması halinde, kendisine sona ereceği
sigortacı tarafından bildirilmişse veya başka bir şekilde bunun
bilgisini edinmişse, üç ayın bitiminden sonra geçerli olur. Ancak bu
husus, şayet sigorta ilişkisi yapılmayan bir prim ödemesi nedeniyle
sigortacının akitten rücu etmesi veya feshetmesi veya ipotekli
alacaklının onayı ile sigorta ettiren tarafından feshedilirse
geçerli değildir.
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(2) 1. fıkranın 1. cümlesi, sigortacı ve sigorta ettiren
arasında, sigorta meblağının veya sigortalanan risk kapsamının
azaltılmasına ilişkin varılan bir anlaşmanın geçerliliği ve de
sigortacının yalnızca tazminat meblağını sigortalanan binanın tekrar
eski haline getirilmesi için ödemekle yükümlü olduğu bir anlaşmanın
geçerliliği ile ilgili anlamına uygun geçerlidir.
(3) Sigorta sözleşmesinin geçersizliği, ipoteğinin bildirimini
yapmış bir ipotekli alacaklı karşısında iddia edilemez. Ancak
sigorta ilişkisi kendisine karşı, sigorta sözleşmesinin geçersizliği
kendisine sigortacı tarafından bildirildiği veya farklı bir biçimde
bundan haberdar olduğu tarihten itibaren üç ayın bitiminde sona
erer.
§ 104. Sigortacının 102. ve 103. maddelerin hükümlerine göre
ipotekli alacaklıyı tazmin etmesi halinde, ipotek kendi üzerine
devreder. Bu devir, sigortacının ödeme yükümlülüğü devam eden
eşdeğer veya gelecekteki ipotekli bir alacaklının dezavantajına
iddia edilemez.
§ 105. Sigortacı 102. maddenin 1. fıkrası 2. cümlesinin, 2.
fıkrası 2. cümlesinin ve 103. maddenin vuku bulması halinde, bina
için başka bir sigorta yapılana kadar, şayet ipotekli alacaklı işbu
hükümlerde tanımlanan sürelerin bitimine kadar bunu sigortacıdan
yazılı olarak talep eder ve primi ödeyeceğini taahhüt ederse,
ipotekli alacaklı ile ve onun menfaatine bir bina sigortası
akdetmekle veya sigortayı devam ettirmekle yükümlüdür. Sigorta,
ipotekli alacaklının haklı menfaatini garanti etmek zorundadır.
§ 106. (1) Bina sigortasının akdedilmesi durumunda bir
ipotekli alacaklı ipoteğini sigortacıya ihbar etmişse, sigortanın
sigorta ettiren tarafından feshedilmesi, 70. madde 2. fıkrasının ve
96. maddenin hükümlerine halel gelmeksizin, yalnızca sigorta
sözleşmesinin sona ereceği tarihten en az bir ay önce, feshin en geç
caiz olduğu tarihte arsanın ipotekle takyit altında bulunmadığını
veya ipotekli alacaklının sigortanın feshedilmesine onay verdiğini
kanıtlaması halinde geçerlidir.
(2) Onay, yeterli bir neden gösterilmeden reddedilemez.
§ 107. Sigortacı, ipoteğinin ihbarını yapmış olan bir ipotekli
alacaklının başvurusunu onaylamakla ve talep üzerine sigorta
güvencesinin mevcudiyeti ve de sigorta meblağının yüksekliği
hakkında bilgi vermekle yükümlüdür.
§ 107a. Şayet ipotekli alacaklı ikametgahını değiştirmişse ve
fakat bu değişikliği sigortacıya bildirmemişse, 101. ila 103.
maddelerde tanımlanan şekli ile bir tebligat için iadeli taahhütlü
bir mektubun sigortacının en son bilgisinde bulunan ikametgah
adresine bir mektubun gönderilmesi yeterli olacaktır. Tebligat,
ikametgah değişikliği olmadan düzenli posta nakli ile ipotekli
alacaklıya ulaşacağının kabul edileceği tarihten itibaren geçerli
kılınır.
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§
107b.
Şayet
gayrimenkul
üzerinde
bir
gayrimenkul
mükellefiyeti veya yürütme organının hükümlerine göre elde edilen
bir alacakların ödetilmesi hakkı ile takyit edilmişse, 99. ila 107a
maddelerinin hükümleri, şayet bir intifa hakkı ile takyit edilmişse,
99. ila 103. maddelerin ve 105. ila 107a maddelerin hükümleri uygun
şekilde uygulanacaktır.
§ 108. (1) 96. maddeden anlaşma yolu ile yalnızca fesih
hakkının her iki taraf içinde aynı olması şekli ile sapılabilir.
(2) 101. ila 107b maddelerin hükümleri vasıtasıyla tesis
edilen haklar, sigorta ettirenin hakkı olan ipotekler lehine iddia
edilemez.
Üçüncü bölüm.
Doluya karşı sigorta.

§ 109. Doluya karşı yapılan sigortada sigortacı, sigortalanan
tarımsal ürünlerde dolu fırtınasından meydana gelen etki yüzünden
meydana gelen hasarlardan sorumludur.
§
110.
Sigortalanan
olayın
vuku
bulduğunu
ihbar
etme
yükümlülüğü, şayet sigortalanan olayın vuku bulduğu tarihten
itibaren dört gün içerisinde gerçekleşiyorsa, yeterlidir. İhbarın
gönderilmesi vasıtasıyla, süre muhafaza edilir.
§ 111. Sigorta ettiren zarar tespit edilene kadar dolu
fırtınasına uğrayan tarımsal ürünlerde sigortacının rızası olmadan
yalnızca,
usulüne
uygun
bir
ekonomiye
ait
kuralların
ertelenemeyeceği değişiklikler gerçekleştirebilir.
§ 112. Sigortalanan bir olay şayet aynı sigorta dönemi
içerisinde tekrar vuku buluyorsa, sigortacı yalnızca bundan dolayı
meydana gelen hasardan yalnızca sigorta meblağının bakiye tutarı
kadar sorumludur.
§ 113. Sigortalanan durumun vuku bulmasından sonra her iki
taraf da, sigorta ilişkisini feshetme hakkına sahiptir, sigortacın
yalnızca sigortalı olayın vuku bulduğu sigorta döneminin sonunda,
sigorta ettiren ise en geç bu tarihte.
§ 114. (1) Sigortacı, sigortalanan tarımsal ürünlerin gönüllü
satışı veya cebri icra yolunda elden çıkartılması durumunda satın
alanın sigorta ilişkisini yalnızca mülkiyet devri hakkında bilgi
edindiği sigorta müddetinin bitiminde feshedebilir;
Fesih
hakkının
70.
kısıtlamaları uygulanmaz.

maddenin

1.

fıkrasında

öngörülen

(2)
Şayet
mülkiyet
devri
sigortacıya
zamanında
ihbar
edilmezse, sigortacı şayet sigortalanan durum kendisine ihbarın
ulaşması gereken sigorta döneminin bitiminden sonra vuku bulursa,
ödeme yükümlülüğünden muaftır. Ancak ödeme yükümlülüğü, şayet
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sigortacı
mülkiyet
devrinden
sigorta
döneminin
feshedebilecek kadar erken haberdar olursa, devam eder.

bitiminde

§ 115. Şayet biri bir intifa hakkı, bir kira sözleşmesi veya
benzer bir ilişkide sigortalanan tarımsal ürünleri satın alma
hakkını elde ederse, sigortalanan tarımsal ürünlerin gönüllü satışı
veya cebri icra yolunda elden çıkartılması için geçerli hükümler
uygun şekilde uygulanır.
§ 115a. (1) Sigortacı, 110. maddenin hükümlerine göre sigorta
ettirenin dezavantajına sapan, 114. ve 115. maddenin hükümlerine
göre satın alanın dezavantajına sapan veya 115. maddenin hükümlerine
göre anılan kişilerin dezavantajına sapan bir anlaşmaya istinat
edemez.
(2) 5. maddenin 1. fıkrasına göre itirazın yapılmasına ilişkin
süre, azaltılabilir; ancak bu süre bir haftadan daha kısa olamaz.
(3) 113. maddeden bir anlaşma vasıtasıyla yalnızca fesih
hakkının her iki taraf için de aynı olması durumunda sapılabilir.
Dördüncü bölüm.
Hayvan sigortası.
§ 116. (1) Hayvan sigortalarında sigortacı, sigortalanan
hayvanın ölmesinden (telef, mecburi öldürme) dolayı meydana gelen
hasardan sorumludur. Şayet ölüme bir hastalık veya bir kaza
sebebiyet veriyorsa, hasarın meblağı, hayvanın hastalanmadan veya
kaza geçirmeden hemen önce sahip olduğu değer kabul edilir.
(2) Sigorta, hayvan ölmeden bir hastalık veya bir
dolayısıyla meydana gelen bir hasar için de akdedilebilir.

kaza

§ 117. Sigorta aşağıdakileri kapsamaz:
1. bir salgından veya hastalıktan dolayı meydana gelen hasar,
sigorta ettirenin yasal hükümlere göre, şayet bu hak salgın polisine
ilişkin hükümlere karşı aykırı hareket nedeniyle cezayı müstelzim
olmadığından kamu araçlarının kendisine tahsis edilmesi hakkına
sahipse veya olabilecekse;
2. hasara, bir savaşta veya savaş durumunun bir askeri komutan
tarafından beyan edilmesinden sonra emredilen emniyet tedbirleri
tarafından sebebiyet verildiyse.
§ 118. Sigorta ettirenin sigortalı hayvanın olmamasından
dolayı üçüncü şahıslar karşısında bir garanti hakkına sahipse, hak
sigortacının
sigorta
ettirene
hasarı
tazmin
etmesi
halinde,
sigortacıya devreder. Devir, sigorta ettirenin dezavantajına iddia
edilemez. Bir garanti hakkı sigorta ettirenin işlediği bir kusur
nedeniyle
yitiyorsa
veya
kendisi
bu
hakkından
vazgeçiyorsa,
sigortacı
bu
haktan
tazminat
edebileceği
oranda
tazminat
yükümlülüğünden muaf tutulur.
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§ 119. Sigortacı sigortalanan durumun vuku bulmasından sonra,
daha sonra vuku bulan bir sigortalanan durum nedeniyle yol açılan
bir hasardan yalnızca sigorta meblağının bakiye meblağı kadar
sorumludur. Gelecekteki sigorta dönemleri için primin yalnızca nispi
bir kısmının hakkına sahiptir.
§ 120. Sigortacı her zaman kendi hesabına sigortalanan
hayvanları denetlettirme ve muayene ettirme yetkisine sahiptir.
§ 121. Sigortacıya hayvanların ölümü dışında her önemli
hastalık ve de önemli kaza da derhal ihbar edilmelidir. Hastalığın
veya kazanın ihbarına, şayet sigorta yalnızca hayvanın ölümü
nedeniyle
meydana
gelen
hasara
karşı
akdedilmiş
olsa
dahi,
sigortalanan durumun ihbarı için geçerli hükümler uygun şekilde
uygulanmalıdır.
§ 122. Şayet sigortalanan hayvan hastalanırsa veya bir kaza
geçirirse, sigorta ettiren hastalığın veya kazanın önemsiz olmaması
halinde derhal bir veterinere veya bunun elverişsiz olması halinde
bir bilirkişiye başvurması gerekmektedir.
§
123.
(1)
Hayvanların
beslenmesi
ve
bakımı
ve
de
veterinerliğe ilişkin muayene ve tedavi masrafları, 63. maddeye göre
sigortacı tarafından tazmin edilecek harcamalara dahil değildir.
(2) Sigortalanan bir hayvanın hastalanması
veteriner muayenesinin masraflarını sigorta ettiren
yarı yarıya karşılayacaklardır.

halinde ilk
ve sigortacı

§ 124. Sigorta ettirenin tazminat alacağı üzerinde uygulanacak
faiz, 94. maddeye göre saptanır.
§ 125. Şayet sigorta ettiren hayvana kasıtlı bir şekilde veya
kaba ihmalkarlık sonucu kötü muamele ederse, sigortacı ödeme
yükümlülüğünden muaftır, meğer ki hasar kötü muameleden veya
ihmalkarlıktan meydana gelmesin. Ağır ihmalkarlık olarak özellikle,
şayet hastalanma veya bir kaza durumunda veterinere veya bir
bilirkişiye başvurulmaktan 122. maddenin hükmünün aksine imtina
edilmişse mevcuttur.
§ 126. (1) Sigorta ettiren mecburi öldürmeyi yalnızca
sigortacının rızası ile gerçekleştirebilir, meğer ki sigortacının
beyanını beklemek için zaman olmasın. Veterinerin raporu veya bir
veterinere
başvurulması
gereksizse
iki
bilirkişi
tarafından
öldürmenin gerekliği olduğu saptanmışsa ve sigortacının beyanını
beklemek için zaman yoksa, sigortacı saptamayı aleyhine iddia
ettirmelidir.
(2)
Sigortacı
1.
fıkranın
1.
cümlesine
aykırı
bir
mecburiyetten
öldürme
durumunda,
ödeme
yapma
yükümlülüğünden
muaftır.
§
127.
Şayet
sigorta
ilişkisi
sigortalanan
hayvanın
hastalanmasından veya bir kazaya uğramasından sonra sona ererse, bu
sona erme şayet hastalık veya kaza sözleşmenin bitmesinden sonra iki
hafta içerisinde ölüme yol açmışsa, sigortacının sorumluluğu
üzerinde etkisi yoktur.
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§ 128. (1) Şayet sigortalanan bir hayvan satılırsa, işbu
hayvan bakımdan sigorta ilişkisi sona erer; sigortacıya buna rağmen
prim ödenir ancak süregelen sözleşme süresinin ötesinde değil.
Süregelen sigorta müddetinin bitiminden önce veya satıştan sonra iki
hafta içerisinde bir kusur nedeniyle hayvanın, sigortacının satın
alana yasalar mucibince bir tazminat ödeme yükümlülüğünde bulunduğu
ölümü vuku bulursa, sigortacı sigorta ettirene, kendisinin satın
alana yasalar mucibince tazminat ödemekle yükümlü olduğu nispette
sorumlu olur.
(2)
Şayet
bir
gayrimenkulun
envanterindeki
mülkiyet,
gayrimenkulun mülkiyeti veya tasarrufu ile birlikte üçüncü bir şahsa
devredilirse, envantere ait hayvanlar bakımından 69. ila 73.
maddelerin hükümleri uygulanır.

Beşinci bölüm.
Nakliye sigortası.
§ 129. (1) Malların kara yolu veya iç sularda nakliyesi
esnasında meydana gelebilecek risklere karşı sigortalanmasında,
sigortacı
malların
sigorta
müddetince
maruz
kaldıkları
tüm
risklerden sorumludur.
(2) Bir geminin iç sularda karşılaşabileceği risklere karşı
sigortalanmasında, sigortacı geminin sigortalı olduğu sürece maruz
kaldığı tüm risklere karşı tüm risklerden sorumludur. Sigortacı,
sigorta ettirenin gemilerin çarpışması dolayısıyla, üçüncü bir şahsa
tazmin edilmesi gereken hasara karşı da sorumludur.
§ 130. Sigortacı, sigorta ettiren tarafından kasıtlı ve kaba
ihmalkarlıkla sebebiyet verilen bir hasara karşı sorumlu değildir.
Ancak
kendisi
sigorta
ettiren
tarafından
geminin
hatalı
kullanımından
dolayı
sebebiyet
verilen
hasarı
tazmin
etmek
zorundadır, meğer ki sigorta ettirenin kasıtlı veya kaba ihmalkar
davranışı kendisine atfedilsin.
§ 131. (1) Sigortacı, malların sigortalanmasında gönderici
veya alıcı tarafından bu vasıfla kasıtlı veya ihmalkarlıkla
sebebiyet verilen bir hasara karşı sorumlu değildir.
(2) Aynı koşul, malların doğal özellikleri, yani içinden
bozulması, kaybolması, olağan sızma kaybı, malların kusurlu ambalajı
veya sıçanlar ve fareler tarafından sebebiyet verilen hasarlar için
de geçerlidir; fakat seyahat sigortacının sorumlu olduğu bir kaza
nedeniyle olağandışı gecikmişse, hasar şayet bu gecikme dolayısıyla
vuku bulmuşsa sigortacının sorumluluğundadır.
§ 132. (1) Bir geminin sigortalanmasında, sigortacı geminin
sefere çıkmaya müsait bir durumda olmadan veya gerektiği gibi
donanımlı olmadan veya tayfalarla teçhiz edilmeden yola çıkmasından
dolayı meydana gelen bir hasardan sorumlu değildir.
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(2) Aynı koşul, geminin olağan kullanım nedeniyle aşınmasından
veya yalnızca yaşı, çürümesi veya kurtlar tarafından hasar görmesi
nedeniyle meydana gelen bir hasar için geçerlidir.
§ 133. (1) İç deniz yolculuğunun risklerine karşı akdedilen
sigorta, geminin müşterek avarya garame borçlarını kapsamaktadır.
Yalnızca gemi sahibinin malları yüklüyse, sigorta şayet malların
mülkiyeti başkasının hakkı ise müşterek avaryaya ait fedakarlıkları
da kapsamaktadır.
(2) Ticaret Yasası’nın 835. ila 839. maddelerinin hükümleri,
uygun şekilde uygulanmalıdır. Gemici tarafından düzenlenecek dispeç
sigortacı için yalnızca, şayet gemicinin bunu düzenlemesine onay
verdiyse bağlayıcıdır.
§ 134. (1) Malların
süresini kapsamaktadır.

sigortası,

sigortalanan

seyahatin

tüm

(2) Sigorta malların nakliyeciden taşınmak üzere veya şayet
nakliye hemen gerçekleşemeyecekse geçici olarak muhafaza edilmek
üzere kabul edildiği andan itibaren başlar. Sigorta, malların
teslimat yerinde alıcıya teslim edildiği veya şayet bir teslimat
engeli ortaya çıkarsa, yasal olarak emanet edildiği veya satıldığı
tarihte sona erer.
§ 135. Demiryollarında malların taşınması esnasında meydana
gelecek risklere karşı yapılan sigorta, şayet demiryolu tarafından
gerçekleştiriliyorsa
veya
onun
sorumluluğu
altında
gerçekleştiriliyorsa, trene kadar yapılan nakliyeyi ve de trenden
alıcıya kadar yapılacak nakliyeyi de kapsar.
§ 136. Şayet mallar iç sularda yapılacak nakliye esnasında
meydana gelebilecek risklere karşı sigortalıysa, sigortacı şayet
kullanım adettense tahmil ve tahliye esnasında mavnaların kullanımı
ile ilgili riskin sorumluluğunu taşır.
§ 137. (1) Şayet sigortalanan mallar sigorta sözleşmesine göre
nakledilmeleri
gereken
geminin
haricinde
bir
türde
naklediliyorlarsa, sigortacı sorumlu değildir.
(2) Fakat mallar sigortanın başlangıcından sonra, sigortacının
sorumlu olduğu bir kazadan dolayı sigorta sözleşmesinde saptanan
geminin haricinde bir gemiyle veya karayolu ile naklediliyorlarsa,
bu taşıma sigorta kapsamına girer. Aynı koşul, şayet sigortanın
başlangıcından sonra nakliyede değişiklik yapılır veya geminin
seyahati iptal edilirse geçerlidir.
(3) Sigorta, 2. fıkrada anılan
masraflarını ve geçici depolamayı ve
masraflarını kapsamaktadır.

durumlarda, tahmil tahliye
de yapılacak taşımanın ek

§ 138. (1) Bir geminin sigortası, şayet bir seyahat için
akdedilmişse malların yüklenmeye başladığı tarihte başlar veya şayet
yük almayacaksa yola çıktığı tarihte başlar. Sigorta, malların
boşaltılacağı
adreste
boşaltma
işlemleri
bittiğinde
veya
boşaltılacak mal yoksa, varacağı yere vardığı tarihte sona erer.
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Şayet boşaltma sigorta ettiren tarafından uygunsuz şekilde
geciktirilirse, sigorta bu gecikme olmadan boşaltmanın tamamlanmış
olacağı tarihte sona erer.
(2) Şayet boşaltma bitmeden önce yeni bir seyahat için yük
yükleniyorsa, sigorta yeni yükün yüklenmeye başlandığı tarihte sona
erer.
(3)
Şayet
sigortanın
başlangıcından
sonra
sigortalanan
seyahatten vazgeçilirse, sigortanın bitimi için varılacak yerin
yerine seyahatin bitirildiği yer geçer.
§ 139. Şayet belirli tarihler arası için sigortalanan gemi,
kararlaştırılan tarihte halen yolda ise, sigorta ilişkisi geminin
bir sonraki varış yerine ulaştığı tarihe kadar uzatılmış kabul
edilir ve şayet bu varış yerinde boşaltma yapılıyorsa, 138. maddeye
göre sigortanın sona ermesi için esas teşkil eden tarihe kadar devam
eder. Sigorta ettiren süre uzatımını, gemi henüz yola çıkmadan
sigortacıya verilecek bir beyan vesilesi ile hariç kılabilir.
§ 140. (1) Malların sigorta değeri olarak, genel ticari değer
geçerlidir ve bunun yokluğunda, malların gönderildikleri yerde 134.
ila 136. maddelere göre, sigorta masrafları ve de malların nakliyeci
tarafından kabul edildiği tarihe kadar meydana gelen masraflar da
dahil edilmek üzere, sigortanın başlangıcı için esas alınan tarihte
sahip oldukları genel değer geçerlidir.
(2)
Malların
1.
fıkraya
göre
meydana
gelen
değeri,
sigortalanan durumun vuku bulduğu tarihte sigorta değeri olarak da
kabul edilir.
(3) Şayet mallar hasar gördüyse, hasarlı halde teslim
edildikleri yerde sahip oldukları değer, teslim edildikleri bu yerde
hasarsız
halde
teslim
edilselerdi
sahip
olacakları
değerden
düşülmelidir. Sigorta değerinin kıymetin azalması ile hasarsız
haldeki değerine olan orana tekabül eden kesiri (1. fıkra) hasarın
meblağı olarak kabul edilir.
§ 141. (1) Geminin sigorta değeri olarak, geminin sigortanın
başlangıç tarihinde sahip olduğu değer kabul edilir. İşbu değer,
sigortalanan olay vuku bulduğunda da sigorta değeri olarak kabul
edilir.
(2) Geminin hasar görmesi halinde, şayet gemi tamir edilmeye
müsaitse,
Ticaret
Yasası’nın
709.
ve
710.
maddelerine
göre
hesaplanacak tamirat masrafları, hasarın meblağı olarak kabul
edilir.
§ 142. Malların sigorta ettirilmesi halinde, sigortacı sigorta
ilişkisini sigorta ettirenin iradesinden bağımsız olarak meydana
gelen risk artışı veya sigortalanan malların satılması nedeniyle
feshedemez.
Sigorta ettiren, sigortacıya riskin artışını veya satışı ihbar
etmekle yükümlü değildir.
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§ 143. (1) Şayet bir geminin sigortalanmasında sigorta
ilişkisi gemi yolda iken sigortacı tarafından sigorta ettirenin
iradesinden bağımsız olarak meydana gelen risk artışı veya geminin
satılması nedeniyle feshedilirse, fesih seyahat bitmeden geçerli
olmaz. Şayet tanımlanan süre zarfında sigortalanan olay vuku
bulursa, sigortacının ödeme yapma yükümlülüğü, riskni artabileceğine
veya
geminin
satılabileceğine
dair
ihbardan
imtina
edilmiş
olmasından etkilenmez.
(2) Şayet ihbar yükümlülüğü daha seyahate çıkılmadan ihlal
edilmişse, 1. fıkranın hükümleri yalnızca riskin artışı veya geminin
satışı
sigortacı
tarafından
seyahatten
önce
öğrenilmişse
uygulanacaklardır.
(3) Sigortalanan geminin cebri icra gereğince satışında, satış
hakkındaki hükümler uygun şekilde uygulanmalıdır.
§ 144. (1) Sigorta ettirenin 62. maddeye göre hasarın
engellenmesi veya azaltılması için yaptığı harcamalar, sigorta
ettirenin bunları uygun olarak kabul etmesi halinde, diğer tazminat
ile
toplandıkları
zaman
sigorta
meblağını
aşmaları
dikkate
alınmaksızın sigortacının uhdesindedirler.
(2) Şayet bir hasarın engellenmesi veya azaltılması veya
soruşturulması ve saptanması veya sigortalanan durumun sebebiyet
verdiği hasarın tamir edilmesi veya düzeltilmesi için masraflar
yapılmışsa veya geminin müşterek avarya garame borçlarına aidat
ödenmişse veya sigorta ettirenin bu tür aidatları ödemesine ilişkin
kişisel yükümlülüğü meydana gelmişse, sigortacı kendi uhdesinde
bulunan önceki harcamalar ve aidatlar dikkate alınmaksızın daha
sonra meydana gelen bir sigortalanan durum dolayısıyla sebebiyet
verilen hasardan sorumludur.
§ 145. Sigortacı sigortalanan durumun vuku bulmasından sonra,
sigorta meblağını ödeyerek diğer tüm yükümlülüklerden muaf tutma
hakkına sahiptir.
Ancak sigortacı, sigorta meblağını ödeyerek kendini diğer tüm
yükümlülüklerden muaf tutacağına dair verdiği beyan sigorta ettirene
ulaşana
kadar,
hasarın
engellenmesi
veya
azaltılması
veya
sigortalanan malın tamir edilmesi veya düzeltilmesi için yapılan
masrafları tazmin etmekle yükümlü kalır.
§ 146. Sigorta ettiren, iç sularda meydana gelebilecek
risklere karşı yapılan sigortada, gemiyle veya yükle ilgili meydana
gelen tüm kazaları, bundan kendisi için bir tazminat hakkı doğmasa
da, kazanın sigortacı tarafından tazmin edileceği riskin önemli
olması halinde, sigortacıya derhal ihbar etmekle yükümlüdür.
§ 147. Şayet sigorta kısmen denizde kısmen iç sularda veya
karada yapılacak bir seyahat için akdedilmişse, seyahatin iç sular
veya kara ile ilgili olması halinde dahi, Ticaret Yasası’nın deniz
sigortası ile ilgili hükümleri uygulanmalıdır. 133. maddenin 2.
fıkrası 2. cümlesinin, 134. madde 2. fıkrasının ve 135. maddenin
gemicinin dispaçı hakkındaki, sigortanın başlangıç ve bitiş tarihi
hakkındaki ve de sigortacının demiryoluna ve demiryolundan yapacağı
taşımacılığı hakkındaki hükümleri saklıdır.
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§ 148. 67. madde 1. fıkra 2. cümlenin hükmü, nakliye sigortası
üzerinde uygulanmayacaktır.
Altıncı bölüm.
Mali sorumluluk sigortası.
I. Genel hükümler.
§ 149. Sigortacı, mali sorumluluk sigortasında sigorta
ettirene, sigorta ettirenin sigorta müddeti esnasında vuku bulacak
bir olay için sorumluluğu nedeniyle üçüncü şahıs karşısında yerine
getirmesi gereken ödemeyi tazmin etmekle yükümlüdür.
§ 150. (1) Sigorta, üçüncü şahıs tarafından iddia edilen hak
karşısında
yapılacak
savunma
dolayısıyla
meydana
gelen
ve
masrafların yapılması koşullara göre gerekli ise, adli ve mahkeme
dışı masrafları kapsamaktadır. Bu husus, üçüncü şahsın bulunduğu
iddianın gerekçesiz olduğunun ortaya çıkması halinde de geçerlidir.
Sigorta,
sigorta
ettirenin
üçüncü
şahsa
karşı
sorumluluğunu
kapsayabilecek bir suç nedeniyle açılan bir ceza davasında, işbu
masrafların
sigortacının
talimatı
üzerine
yapılması
halinde,
yapılacak savunma masraflarını da kapsamaktadır. Sigortacı, sigorta
ettirenin talebi üzerine bu masrafları avans olarak vermekle
yükümlüdür.
(2)
Şayet
bir
sigorta
meblağı
saptanmışsa,
sigortacı
kendisinin vesilesiyle takip edilen bir davada meydana gelen
masrafları ve 1. fıkranın 3. cümlesine göre savunma masraflarını,
diğer tazminat meblağları ile toplandıkları zaman sigorta meblağını
aşsa dahi tazmin etmekle yükümlüdür. Aynı koşul, sigorta ettirenin
üçüncü şahsı tazmin etmek için sigortacıdan yapılması gereken
ödemenin gecikmesi halinde meydana gelen faizler için de geçerlidir.
(3) Şayet sigorta ettirenin adli bir kararın infazını bir
teminat ödemesi veya bir tevdi sayesinde önleme hakkı mahfuzsa,
sigorta ettirenin talebi üzerine sigortacı teminat ödemesini veya
tevdii yerine getirmekle yükümlüdür. İşbu yükümlülük, sigorta
meblağının dışına çıkamaz; şayet sigorta ettiren 2. fıkraya göre
daha yüksek bir meblağa karşı sorumluysa, fazla meblağ sigorta
meblağına dahil edilir. Sigortacı, üçüncü şahsın hakkının sigorta
ettiren karşısında esaslı olduğunu kabul ederse, yükümlülüğünden
muaftır.
§ 151. (1) Şayet mali sorumluluk sigortası, sigorta ettirenin
ticari
işletmesi
için
akdedilmişse,
sigorta
ettirenin
temsilcilerinin
mali
sorumluluklarını
ve
de
işletmenin
veya
işletmeye ait bir kısmın yönetimi veya denetimi ile istihdam ettiği
şahısların mali sorumluluklarını kapsamaktadır. Sigorta bu durumda
başkasının hesabına akdedilmiş kabul edilir.
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(2) Şayet 1. fıkranın vuku bulması durumunda işletme üçüncü
bir şahsa satılırsa veya intifa hakkı dolayısıyla, bir kira
sözleşmesi veya benzer bir ilişkiden dolayı üçüncü bir şahıs
tarafından devralınırsa, sigorta ettirenin yerine, sigorta ilişkisi
süresince ortaya çıkan hakların ve yükümlülüklerin yerine üçüncü
şahıs geçer. 69. maddenin 2. ve 3. fıkrası ve 70. ve 71. maddelerin
hükümleri buna uygun olarak uygulanacaktır.
§
152.
Sigortacı,
şayet
sigorta
ettiren
üçüncü
şahıs
karşısında sorumlu olduğu olayın kasten vuku bulmasına yasaya aykırı
sebebiyet vermişse sorumlu değildir.
§ 153. (1) Sigorta ettiren, üçüncü bir şahıs karşısında
sorumluluk sonucunu doğurabilecek olayı bir hafta içerisinde ihbar
etmelidir. 6. maddenin 3. fıkrası ve 33. maddenin 2. fıkrası
maksadına uygun geçerlidir.
(2) Şayet üçüncü şahıs sigorta ettiren karşısındaki hakkını
mahkeme dışı iddia ederse, kendisi hakkın iddia edildiği tarihten
itibaren bir hafta içerisinde bunu ihbar etmekle yükümlüdür.
(3) İhbarın postaya verilmesi ile süreler muhafaza edilir.
(4) Şayet sigorta ettiren aleyhine bir hak adli yoldan iddia
edilirse veya kendisine mahkeme yolu ile dava tefhim edilirse, halen
süre işlemesine rağmen, derhal ihbarda bulunmalıdır. Aynı koşul
şayet kendisinin aleyhine iddiayı gerekçelendiren olay nedeniyle,
işbu olayın saptanması veya aydınlatılması için bir dava açılması
için de geçerlidir.
§ 154. (1) Sigortacı tazminatı, üçüncü şahsın sigorta ettiren
tazmin
edildiği
veya
üçüncü
şahsa
ait
iddianın
tarafından
kesinleşmiş bir karar, bir kabul veya uzlaşma dolayısıyla saptandığı
tarihten itibaren iki hafta içerisinde ödemekle yükümlüdür. 150.
maddeye göre masrafların da tazmin edilmesi halinde, tazminatın
hesaplamanın kendisine bildirildiği tarihten itibaren iki hafta
içerisinde ödenmesi gerekmektedir.
(2) Sigortacının, kendisinin onayı olmadan sigorta ettirenin
üçüncü bir şahsı tazmin etmesi halinde, ödemekten muaf olduğunu
gösteren bir anlaşma geçersizdir. Sigorta ettirenin üçüncü bir
şahsın hakkını kabul etmesi durumunda, sigortacının ödemeden muaf
olduğunu gösteren bir anlaşma, şayet koşullara göre sigorta ettiren
üçüncü
şahsın
hakkını
açık
bir
haksızlıkla
reddedemiyorsa,
geçersizdir.
§ 155. (1) Şayet sigorta ettiren üçüncü şahsa bir emekli maaşı
ödemekle yükümlü ise, sigorta meblağının emekli maaşının sermaye
değerine ulaşmıyorsa, emekli maaşının yalnızca nispi bir kısmını
talep etme hakkına sahiptir.
(2) Şayet sigorta ettiren kendisi tarafından borçlu olunan
emekli maaşı için üçüncü şahsa yasalar mucibince teminat ödemekle
yükümlüyse,
sigortacının
yükümlülüğü
teminatın
ödemesini
de
kapsamaktadır.
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§ 156. (1) Sigorta ilişkisinden tazminat alacağı üzerindeki
tasarruflar, üçüncü şahıslar karşısında geçersizdir. Hukuki işlem
ile ilgili tasarruf, bir cebri icra veya bir ihtiyati tedbir yolu
ile gerçekleştirilen bir tasarrufa eştir.
(2) Şayet sigorta ettiren tarafından üçüncü şahsa yapılacak
ödeme uzlaşma, kabul veya bir hüküm tarafından saptanırsa, sigortacı
sigorta ettiren tarafından önceden haberdar edildikten sonra ve
sigorta ettirenin talebi üzerine, üçüncü şahsa ödemeyi yapmakla
yükümlüdür.
(3) Birden fazla üçüncü şahsın mevcut olması veya sigorta
ettiren tarafından tesis edilen olayın sorumluluğundan doğan
alacaklar sigorta meblağını aşıyorsa, sigortacı 2. fıkranın ölçütüne
göre meblağların nispi şekilde düzeltmekle mükelleftir. Şayet bu
meyanda sigorta meblağı tükenirse, o zaman alacakların paylaşımında
dikkate alınmayan üçüncü şahıs, şayet sigortacı işbu hakların iddia
edilmesini hesaba katmadıysa 1. maddenin hükmüne sonradan istinat
edemez.
§ 157. Şayet sigorta ettirenin malvarlığı üzerinde iflas
davası açılmışsa, üçüncü şahıs kendisinin sigorta ettiren karşısında
sahip olduğu haklar nedeniyle sigorta ettirenin tazminat alacağından
tazmin edilmesini talep edebilir.
§ 158. (1) Şayet bir sigortalanan durumun vuku bulmasından
sonra sigortacı sigorta ettirene tazminat ödeme yükümlülüğünü kabul
etmişse veya vadesi gelen tazminatın ödemesini reddetmişse, her iki
sözleşme tarafı da sigorta ilişkisini feshetme hakkına sahiptirler.
Aynı koşul, şayet sigortacı sigorta ettirene, üçüncü şahsın hakkı
üzerinde bir dava açması talimatı vermesi durumu için de geçerlidir.
(2) Sözleşmenin feshi yalnızca tazminat yükümlülüğünün kabul
edildiği veya tazminatın reddedildiği veya üçüncü şahıs aleyhine
açılan davanın kesinleşmiş kararından itibaren bir ay içinde
geçerlidir. Sigortacı bir aylık fesih süresine riayet etmekle
yükümlüdür. Sigorta ettiren, süregelen sigorta ilişkisinin sona
erdiği tarihi sonrasında bir tarihte feshedemez.
(3) (Not:
kaldırılmıştır)

Resmi

Gazete

509/1994

tarafından

yürürlükten

§ 158a. (1) Sigortacı, 153. maddenin, 154. maddenin ve 156.
maddenin 2. fıkrasının hükümlerinden sigorta ettiren aleyhine sapan
bir anlaşmaya istinat edemez.
(2) 158. maddeden anlaşma yolu ile yalnızca fesih hakkının her
iki sözleşme tarafı için de eşit olması halinde sapılabilir.
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II. Zorunlu sigorta için özel talimatlar.
§ 158b. Yasal yükümlülüğü bulunan bir mali zorunluluk sigortası için
(zorunlu sigorta), 158c ila 158i maddelerinin hükümleri geçerlidir.
§ 158c. (1) Şayet sigortacı sigorta ettiren karşısında ödeme
yükümlülüğünden tümüyle veya kısmen muaf ise, yükümlülüğü üçüncü
şahıslar bakımından devam eder.
(2)
Sigorta
sözleşmesinin
mevcut
olmaması
veya
sona
erdirilmesi sonucunu doğuran bir durum, üçüncü şahıslar bakımından,
sigortacının bu durumu bunun için yetkili mercie ihbar ettiği tarihi
takip eden ayın sonu itibariyle geçerlidir. Aynı koşul, sigorta
ilişkisinin
süre
bitimi
nedeniyle
sona
ermesi
durumu
için
geçerlidir. Süre, sigorta ilişkisinin sona ermesinden önce başlamaz.
(3)
Sigortacı
yalnızca
resmen
saptanan
asgari
sigorta
meblağları
ve
kendisi
tarafından
üstlenilen
risk
kapsamında
sorumludur.
(4) Sigortacı, başka bir mali sorumluluk sigortası acentesinin
sigorta ettirenden sorumlu olması halinde sorumlu değildir.
(5) Sigortacıya doğrudan iddia etme hakkı olan
şahsın hakkı, işbu hükümler tarafından tesis edilmez.

üçüncü

bir

§ 158d. (1) Şayet üçüncü şahıs hakkını sigortacı karşısında
mahkeme dışında iddia ederse, bunu sigortacıya iki hafta içerisinde
yazılı olarak ihbar etmekle yükümlüdür.
(2) Şayet üçüncü şahıs hakkını sigortacı karşısında adli
yollarla iddia ederse, bunu sigortacıya derhal yazılı olarak ihbar
etmekle yükümlüdür.
(3) Sigortacı, hasarı doğuran olayın saptanmasının ve hasarın
meblağının tespit edilmesinin gerekli olması halinde, üçüncü
şahıslardan bilgi edinebilir. Üçüncü şahıs, kendisinden makbuzları
haklı olarak beklenebilir olabilecek kadar makbuzları ibraz etmekle
yükümlüdür.
§ 158e. (1) Şayet üçüncü şahıs 158d maddesinin 2. ve 3.
fıkralarını ihlal ederse, sigortacının sorumluluğu 158c maddesine
göre, yükümlülüklerini usulüne uygun yerine getirmek zorunda
olsaydı, ödeyeceği meblağı ile sınırlıdır. 158d maddesinin 3.
fıkrasına göre bir yükümlülüğün ihlali söz konusu ise, işbu hukuki
sonuç yalnızca üçüncü şahsın öncesinden kesin ve yazılı olarak
ihlalin hukuki sonuçları hakkında bilgilendirilmişse yürürlüğe
girer.
(2) Şayet sigorta ettiren üçüncü şahıs ile sigortacının rızası
olmadan bir uzlaşma akdederse veya onun hakkını kabul ederse 1.
fıkranın 1. cümlesindeki hüküm anlamına uygun geçerlidir; 154.
maddenin 2. fıkrası buna uygun şekilde uygulanacaktır.
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§ 158f. Sigortacının üçüncü şahsı 158c maddeye göre tazmin
etmesi halinde, üçüncü şahsın sigortalı karşısındaki alacağı
kendisinin üzerine devreder. Devir üçüncü şahsın dezavantajına iddia
edilemez.
§
158g.
35b
uygulanmamalıdır.

maddesi,

§ 158h. Sigortalanan
anlamına uygun geçerlidir.

üçüncü

objenin

şahıs

satışı

dikkate
hakkındaki

alınarak
hükümler

§ 158i. Sigortacı sigorta ettirene talep üzerine ve sigorta
meblağını belirterek, tanımlanacak hukuk normuna tekabül eden bir
mali sorumluluk sigortasının mevcut olduğunu belgelemelidir.
Yedinci bölüm
Hukuki yarar sigortası
§ 158j. (1) Sigortacı, hukuki yarar sigortasında sigorta
ettirenin, sözleşmede açıklanan alanlarda hukuki menfaatlerinden
yararlanmasını sağlamaktadır ve sigorta ettiren için bu meyanda
meydana gelen masrafları karşılar. Şayet sözleşmeden farklı bir
sonuç çıkmıyorsa, sigorta hem adli ve diğer resmi davalardaki hem de
bunların
dışındaki
hukuki
menfaatlerinden
yararlanmasını
sağlamaktadır.
(2) Şayet hukuki yarar sigortası alanında bulunan risklerin
yanı sıra başka riskler de sigortalanıyorsa, sigorta poliçesinde
hukuki yarar sigortasının teminatının kapsamı ve bunun için ödenecek
primler
ayrı
olarak
belirtilmelidir.
Şayet
sigortacı
hasar
düzenlemesi için başka bir şirketi görevlendirirse (Sigorta Denetim
Yasası’nın 12. maddesi, 1. fıkrası, 2. satırı), bunun sigorta
poliçesinde belirtilmesi gerekmektedir.
§ 158k. (1) Sigorta ettiren,
bir mahkeme usulü veya idari
davada kendisini temsil ettirmek için, profesyonel bir taraf
temsilciliğine yetkili bir şahsı seçme hakkına sahiptir.
Sigorta ettiren ayrıca hukuki menfaatlerinden yararlanmak
için, şayet sigortacıda bir menfaat çatışması yaşanmışsa, bir avukat
seçme hakkına sahiptir.
(2) Sigorta sözleşmesinde, sigorta ettirenin kendini bir
mahkeme usulünde veya idari davada temsil ettirmek için yalnızca
avukatlık bürosu mahkeme veya idare makamının şehrinde bulunan ve
birinci asliye hukukta görülecek dava için yetkili, profesyonel
şahısları seçebileceği kararlaştırılabilir. Bu şehirde en az dört
şahsın avukatlık bürolarının olmaması durumunda, seçim hakkı ilgili
resmi
dairenin
bulunduğu
şehirdeki
asliye
hukuk
mahkemesini
kapsamalıdır.
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(3) Şayet sigorta ettiren bir mahkeme usulü veya idari dava
için bir avukatın tayin edilmesini talep ederse, sigorta ettirenin
1. fıkra 1. cümleye göre uhdesinde bulunan hak ile ilgili uyarıda
bulunulmalıdır; 1. fıkranın 2. cümlesinde uhdesinde bulunan hak ile
ilgili de menfaat çatışmasının vuku bulması halinde uyarıda
bulunulmalıdır. Şayet sigorta ettiren hasar düzenlemesi ile ilgili
başka bir kuruluşu görevlendirmişse (158j ikinci cümle) uyarı
yükümlülükleri bu kuruluşlarla ilgilidir.
§ 158l. (1) Sigortacı ve sigorta ettiren arasında tazminatı
talep edilen bir davanın sona erdirilmesine dair nasıl hareket
edileceğine dair, özellikle hakkın takibi hukuki müdafaa ile ilgili
başarı şansı ile ilgili meydana gelen bir fikir ayrımında sigorta
sözleşmesi, sigorta ettirenin bir hakem bilirkişisi davasından (64.
madde) yararlanabileceğini öngörmelidir.
(2) Sigortacı veya diğer kuruluş (158j madde ikinci cümle)
sigorta ettirene ödeme yükümlülüğünü tümüyle veya kısmen reddetmesi
halinde yazılı şekilde, 1. fıkraya göre bir davadan yararlanma
olanağı hususunda uyarmalıdır. Şayet sigorta sözleşmesi bu tür bir
davayı öngörmüyorsa veya bu uyarıdan imtina edilirse, sigorta
ettirenin münferit durumda hukuki yararı kabul edilmiş sayılır.
(3)
Şayet
sigorta
ettiren
1.
fıkraya
göre
sigorta
sözleşmesinde öngörülen süre içerisinde davadan yararlanırsa, 12.
maddenin 3. fıkrasındaki süre işbu davanın tamamlandığı tarihe
kadar, ancak yine de 2 aylık bir süre için durdurulur.
§ 158m. (1) Sigortacı, sigorta ettireni tazminat hakkının
iddia edildiği tarihten itibaren iki hafta içerisinde hukuki yardım
sigortasından
doğan
yükümlülüklerini
ve
kanuni
sorumlulukları
hakkında bilgilendirmekle yükümlüdür. Şayet tazminat hakkı sigorta
ettiren adına avukat olmayan bir temsilci tarafından iddia edilirse
ve sigorta ettiren sözleşmeye göre temsilciyi kendiliğinden tayin
etme hakkına sahip değilse, bu bilgi temsilciye de iletilmelidir.
(2) Şayet sigortacı 1. fıkrada adı geçen yükümlülüklerin
yerine getirildiğini kanıtlayamazsa, kararlaştırılan bir kanuni
yükümlülüğün sonradan ihmalkarlıkla ihlal edilmesi nedeniyle sigorta
ettiren karşısında haklarını türetemez.
§ 158n. (1) Sigortacı tazminat hakkının iddia edildiği
tarihten itibaren iki hafta içerisinde sigorta ettirene yazılı
şekilde sigorta güvencesini prensip itibariyle onaylamakla veya
reddetmekle yükümlüdür; ret kararını en azından halihazırda istinat
ettirilen bir olguya ve yasal veya sözleşmeye ilişkin bir hükme
dayandırılmalıdır. Sigortacı, işbu süre dahilinde bu sürenin en
fazla iki hafta daha uzatılmasını talep etme hakkına sahiptir.
(2) Şayet sigorta ettiren sigortacıya tazminat hakkının
denetlenmesi için gerekli bilumum dokümanları iletmemişse, sigortacı
1. fıkrada anılan süre dahilinde kendisinden, dokümanları kendisine
iletmesini talep edebilir. Bu durumda 1. fıkra 1. cümlede anılan
süre yeniden işlemeye başlar; 1. fıkra 2. cümleye göre süre uzatımı
söz konusu olmaz.
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(3) Şayet sigortacı 1. fıkrada anılan yükümlülükleri zamanında
yerine getirdiğini ispatlayamazsa, her ne olursa olsun tazminat
hakkına cevap vermesi gerektiği tarihle gecikmiş olduğu ancak ayrıca
1. fıkrada tazminat hakkının reddine tekabül eden sürenin bitimine
kadar olan tarih arasında meydana gelen tüm masrafları karşılamakla
yükümlüdür. Ancak bu koşul, sözleşmeye göre risk tanımına göre
sigorta güvencesi tarafından kapsanmayan masraflar için geçerli
değildir.
§ 158o. Şayet sigorta, sigorta ettirenin ticari işletmesinden
doğan hukuki menfaatlerinden yararlanılması için akdedilmişse ve
şirket üçüncü bir şahsa satılırsa veya intifa hakkı, bir kira
sözleşmesi veya benzer bir ilişki dolayısıyla üçüncü bir şahıs
tarafından devralınırsa, sigorta ettirenin yerine, sigorta ilişkisi
süresince ortaya çıkan hakların ve yükümlülüklerin yerine üçüncü
şahıs geçer. 69. maddenin 2. ve 3. fıkraları ve 70. ve 71. maddeleri
uygun şekilde uygulanmalıdır.
§ 158p. Sigortacı, 158j 2. fıkrası ila 158o maddelerinin
hükümlerinden, sigorta ettirenin dezavantajına sapan bir anlaşmaya
istinat edemez.
Üçüncü bölüm.
Hayat sigortası.
§ 159. (1) Hayat sigortası sigorta
başka bir şahıs adına akdedilebilir.

ettirenin

şahsına

veya

(2)
Şayet
sigorta
başka
bir
şahsın
ölümü
durumunda
akdediliyorsa ve kararlaştırılan ödeme olağan cenaze masraflarının
tutarını aşıyorsa, sözleşmenin geçerliliği için diğer şahsın yazılı
onayı gerekmektedir. Şayet diğerinin tasarruf ehliyeti bulunmuyorsa
veya tasarruf ehliyeti kısıtlıysa ve kendi şahsını ilgilendiren
hususlarda temsil edilmesi sigorta ettirenin yetkisinde bulunuyorsa,
bu şahıs diğerini muvafakatin verilmesinde temsil edemez.
(3) Şayet baba ya da anne sigortayı reşit olmayan bir çocuğun
şahsı için akdediyorsa, çocuğun muvafakati, sigorta sözleşmesine
göre sigortacı, yedinci yaşın tamamlanmasından önce bir ölümün vuku
bulması
halinde
ödemekle
yükümlü
olması
ve
bu
durumda
kararlaştırılan ödemenin olağan cenaze masraflarını aşması durumunda
gerekmektedir.
(4) Denetim dairesinin cenaze masrafları için
azami meblağ saptaması halinde, bu meblağ esas alınır.

belirli

bir

§ 160. Şahsına bir sigorta akdedilecek şahsın, öncesinden
tıbbi bir muayeneye tabi tutulması gerektiğine dair anlaşma,
sigortacının muayenenin yapılmasını talep etme hakkını tesis etmez.
§ 161. İşbu federal yasanın hükümlerine göre sigorta ettirenin
bilgisi ve davranışı hukuki bir önem taşıyorsa, sigortada sigorta
ettirenin dışında mevcut kişinin bilgisi ve davranışı dikkate
alınır.
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§
162.
Sigortanın
akdedildiği
şahsın
yaşı,
yanlış
bildirilmişse ve yanlış verilen bilgi dolayısıyla prim düşük
saptanmışsa, sigortacının yapacağı ödeme, gerçek yaş verilerek
yapılacak sigorta için ödenecek prime karşı kararlaştırılan prim
nispetinde azalır. İhbar yükümlülüğünün ihlal edilmesi nedeniyle
akitten rücu etme hakkı, yalnızca şayet gerçek yaş sözleşmelerin
akdi için saptanan sınırların dışında bulunuyorsa sigortacının
uhdesindedir.
§ 163. Sigortacı, sigorta ettirenin sözleşmenin akdi esnasında
uhdesinde bulunan ihbar yükümlülüğü ihlal etmesi nedeniyle akitten,
şayet sözleşmenin akdi üzerinden üç yıl geçmişse rücu edemez. Rücu
hakkı, şayet ihbar yükümlülüğü kötü niyetle ihlal etmişse devam
eder.
§ 164. (1) Riskin artışı olarak, yalnızca kesin anlaşmaya göre
riskin artırılması olarak kabul edilecek risk durumları geçerlidir;
sigorta ettirenin beyanının yazılı olması gerekmektedir.
(2) Sigortacı, şayet artış üzerinden üç yıl geçmişse, riskin
artışını artık iddia edemez.
Ancak sigortacı, şayet kendi muvafakatini alma veya kendisine
ihbar etme yükümlülüğü kötü niyetle ihlal edilmişse, iddia etme
hakkına sahiptir.
§ 164a. 41a maddesi hayat sigortası için geçerli değildir.
§ 165. (1) Şayet süregelen primler ödenmeliyse, sigorta
ettiren sigorta ilişkisini her zaman süregelen sigorta döneminin
bitiminde feshedebilir.
(2) Şayet ölüm durumu için, sigortacının kararlaştırılan
meblağı ödeme yükümlülüğünün kesin olduğu türden bir meblağ
sigortası akdedilmişse, sigorta ettiren şayet prim tek bir kalemde
ödenecekse fesih hakkına sahiptir.
§ 165a. (1) Sigorta ettiren, sözleşmenin meydana geldiği
kendisine bildirildikten sonra 30 gün içerisinde akitten rücu etme
hakkına sahiptir. Şayet sigortacı geçici teminat garanti etmişse, bu
süreye tekabül eden prim hakkına sahiptir.
(2) Şayet sigortacı adresini bildirme yükümlülüğünü (Sigorta
Denetim
Yasası’nın
9a
maddesi,
1.
fıkrası
1.
satırı)yerine
getirmemişse, 1. fıkraya göre akitten rücu süresi, sigorta ettiren
bu adresten haberdar olmadan başlamaz.
(3) Yukarıdaki maddeler grup sigorta sözleşmeleri ve en fazla
altı aylık süreye sahip sözleşmeler için geçerli değildir.
§ 166. (1) Bir meblağ sigortasında şüphe durumunda, sigorta
ettirene, sigortacının onayı olmadan üçüncü bir şahsı tahsil
yetkilisi olarak tanımlama veya bu şekilde tanımlanan üçüncü şahsın
yerine başkasını tayin etme hakkı tanındığı kabul edilmelidir.
Sigorta ettirenin tahsil yetkilisi üçüncü şahsın yerine başkasını
tayin etme yetkisi, şüphe durumunda şayet üçüncü şahsın tanımlaması
sözleşmede gerçekleştirilmişse de mahfuz olarak kabul edilir.
Bila-Train in practice – Modul Versicherungswesen (DE) – Versicherungsfachmann / frau – DE-TR

98

(2) Tahsil yetkilisi olarak tanımlanan üçüncü şahıs, şayet
sigorta ettiren farklı bir şekilde kararlaştırmamışsa, sigortacının
yapacağı üzerindeki hakka ancak sigortalanan durumun vuku bulması
ile sahip olur.
§ 167. (1) Bir meblağ sigortasında birden fazla şahıs, payları
saptanmadan tahsil etme yetkilisi olarak tanımlanmışsa, her biri
eşit payda tahsil etme yetkisine sahiptir; bir tahsil yetkilisi
tarafından elde edilmeyen pay, geri kalan tahsil yetkililerinin
hissesine düşer.
(2) Şayet bir meblağ sigortasında sigortacının ödemesi sigorta
ettirenin
ölümünden
sonra
gerçekleştirilecekse
ve
varislerine
yapılacak ödeme detaylı bir açıklama yapılmadan şart koşulmuşsa,
şüphe durumunda ölümün vuku bulduğu tarihte varis olarak tayin
edilenler,
miras
hisseleri
oranında
tahsil
etme
yetkisine
sahiptirler. Mirasın reddinin yetki üzerinde bir etkisi yoktur.
(3) Şayet varis olarak devlet atanmışsa veya tereke miras
bırakılmayacak bir mal olarak devlete kalırsa (Genel Medeni Kanunun
760. maddesi), 2. fıkranın 1. cümlesi gereğince tahsil etme hakkına
sahip değildir.
§ 168. Şayet bir meblağ sigortasında sigortacının ödemesi
üzerindeki hak, tahsil etmekle yetkili üçüncü şahıs tarafından
edinilmezse, o zaman bu sigorta ettirenin hakkına düşmektedir.
§ 169. Ölüm durumu için yapılan bir sigortada sigortacı, şayet
sigortanın yapıldığı şahıs intihar ederse ödeme yükümlülüğünden
muaftır. Sigortacının ödeme yükümlülüğü, şayet suç serbest iradeyi
hariç kılan hastalıklı bir ruh faaliyeti durumunda işlenmişse, devam
eder.
§ 170. (1) Şayet sigorta, sigorta ettirenin dışında bir şahsın
ölüm durumu için akdedilmişse, sigortacı şayet sigorta ettiren
kasıtlı ve hukuka aykırı bir davranışla diğer şahsın ölümüne
sebebiyet verirse ödeme yükümlülüğünden muaftır.
(2) Şayet ölüm durumu için akdedilen bir sigortada, tahsil
etme yetkilisi olarak üçüncü bir şahıs tanımlanmışsa, o zaman bu
tanımlama, şayet üçüncü şahıs kasıtlı bir şekilde hukuka aykırı bir
davranışla sigorta ettirilen şahsın ölümüne sebebiyet verirse,
gerçekleşmemiş kabul edilir.
§ 171. (1) Sigortalanan durumun vuku bulduğuna dair ihbar
sigortacıya yalnızca, sigortalanan durum olarak ölüm saptanmışsa
yapılmalıdır. İhbar etme yükümlülüğü, şayet sigortalanan olayın vuku
bulduğu tarihten itibaren üç gün içerisinde yerine getirilirse,
yeterli olacaktır; ihbarın gönderilmesi vasıtasıyla süre muhafaza
edilir.
(2) Şayet ödemeyi alma hakkı sigorta ettirenin dışında birine
aitse, ihbar yükümlülüğü bu diğerinin uhdesindedir; aynı koşul bilgi
verme ve makbuzların tedariki için geçerlidir.
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§ 172. Şayet bir hayat sigortası, sigortalanan olayın vuku
bulup bulmayacağı ve ne zaman vuku bulacağı kesin olmayan bir risk
için güvence sunuyorsa, sigortacı teknik hesaplama esasları ve
bundan hesaplanacak olan primin karşısında ödeme ihtiyacının
yalnızca geçici ve öngörülmesi mümkün olmayan bir değişikliği durumu
için, 178f maddesini anlamına uygun uygulayarak primin artırılmasını
şart koşabilir.
§ 173. (1) Sigorta ettiren her zaman süregelen sözleşme
döneminin
bitiminde
sigortanın
primden
muaf
bir
sigortaya
dönüşmesini talep edebilir.
(2) Dönüşümün talep edilmesi halinde, tanımlanan tarihte
kararlaştırılan sermaye tutarı veya emekli tutarının yerine, sigorta
matematiğinin kabul edilen kurallarına ilişkin prim hesaplamasının
hesaplama esasları nedeniyle ortaya çıkan meblağ geçer. Primden muaf
sigorta ödemesi, süregelen sigorta döneminin sonunda prim bakiyeleri
dikkate alınarak hesaplanmalıdır.
(3) Sigortacı yalnızca bir kesinti yapılacağı
varılmışsa ve makul ise kesinti yapma hakkına sahiptir.

anlaşmasına

§ 174. Sözleşmede, arzu edilen dönüşümün yerine, şayet
dönüşümden sonra ortaya çıkacak sigorta meblağı veya emekli maaşı
kararlaştırılan meblağın altında kalıyorsa, geri alım hakkının (176.
madde, 2a ila 6. fıkraları) ödeneceği öngörülebilir. Meblağ, sigorta
ödemesi ve sigorta ettirenin sözleşmeyi sürdürmesi halinde meydana
gelebilecek
masraflar
arasındaki
oran
dikkate
alınarak
saptanmalıdır.
§ 175. (1) Şayet sigortacı sigorta ilişkisini 39. maddeye göre
feshederse, sigorta fesih ile birlikte primden muaf bir sigortaya
halinde
174.
maddeler
dönüşür.
173.
ve
gerekli
olması
uygulanmalıdır.
(2) Sigortacı, 39. maddenin 2. fıkrasının vuku bulması
durumunda, şayet sigortalanan durumun vuku bulması ile sigortanın
primden muaf sigortaya dönüşseydi kendi uhdesinde olan ödemeyi
yapmakla yükümlüdür.
(3)
Bir
ödeme
vadesinin
39.
maddede
öngörülen
hükmü,
sigortanın vuku bulan dönüşümü hakkında bir uyarı içermelidir.
§ 176. (1) Şayet bir sermaye sigortası, sigortacının ölüm
durumunda kararlaştırılan sermayeyi ödeme yükümlülüğünün kesin
olduğu şekilde akdedilmişse ve akitten rücu, fesih veya itiraz
nedeniyle iptal edilirse, sigortacı sigortanın payına isabet eden
geri alım hakkını iade etmekle yükümlüdür.
(2) Aynı koşul 1. fıkrada tanımlanan şekilde akdedilen bir
sigortada, şayet sigortalanan durumun vuku bulmasından sonra
sigortacının kararlaştırılan sermayeyi ödeme yükümlülüğünden muaf
olması halinde geçerlidir. Ancak sigortacı 180. maddenin 1.
fıkrasının vuku bulması durumunda, geri alım hakkını iade etmekle
yükümlü değildir.
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(2a) Sigorta sözleşmesinin akdedildiği tarihte sicile kayıtlı
olmayan bir sigorta acentesinin aracılığı sayesinde akdedilen bir
sözleşmenin
geri
alım
hakkının
hesaplanmasında
(Ticaret
Yönetmeliği’nin
137.
maddesi
1.
fıkrası),
provizyon
dikkate
alınmamalıdır.
(2b) Sigorta sözleşmesinin akdedildiği tarihte sicile kayıtlı
olmayan bir sigortacı acentesinin aracılığı sayesinde akdedilen
primden muaf bir sigorta ödemesinin hesaplamasında (1994 Ticaret
Yönetmeliği’nin 137. maddesi), provizyon dikkate alınmamalıdır.
(3) Geri alım hakkı, sigorta matematiğinin kabul edilen
kurallarına göre, prim kalkülasyonu hesaplama esasları gereğince,
süregelen sigorta döneminin bitimi için sigortanın cari değeri
olarak hesaplanmalıdır. Prim bakiyeleri, geri alım hakkından
düşülecektir.
(4) Sigortacı, ancak kesinti kararlaştırılmışsa ve makul ise,
kesinti yapma hakkına sahiptir.
(5) Şayet sermaye oluşturan bir hayat sigortası beş yıl
bitmeden
veya
kararlaştırılan
süreden
daha
kısa
bir
sürede
sonlandırılırsa, geri alım hakkının hesaplanmasında hesaba ilişkin
bir defalık kapanış masrafları, en fazla gerçek süre ve beş yıl veya
kararlaştırılan daha kısa süre arasında tekabül eden oran kadar bir
payla dikkate alınmalıdır. Aynı şekilde bir primden muaf sigortaya
dönüşüm
esnasında,
primden
muaf
sigorta
ödemesinin
esası
hesaplanırken en fazla gerçek prim ödeme süresi ve beş yıllık veya
kararlaştırılan daha kısa süreli prim ödeme süresi arasındaki oran
dikkate alınmalıdır.
(6) Sigorta acentesinin 5. fıkranın vuku bulması durumunda,
gerçek sigorta süresi (prim ödeme süresi) ile beş yıllık veya
kararlaştırılan daha kısa süreye (prim ödeme süresi) tekabül eden
oran kadar provizyona ve ek ücretler üzerinde hakkı bulunmaktadır.
Sigorta acentesinin daha yüksek bir provizyon hakkına sahip olduğu
bir anlaşma geçersizdir.
Sigorta acentesi sigortacıya, payına düşen provizyon hakkını
aşan ölçüde provizyonu iade etmekle yükümlüdür.
§ 177. (1) Şayet sigorta hakkı üzerinde cebri icra uygulanırsa
veya sigorta ettirenin malvarlığı üzerinde bir iflas davası
açılırsa, ismen tanımlanan tahsilat yetkilisi sigorta ettirenin
onayı ile onun yerine sigorta sözleşmesinde yerini alabilir. Şayet
tahsilat yetkilisi sigorta ettirenin yerini alırsa, tazmin edilecek
alacaklıları veya iflas masasının alacaklarını, sigorta ettirenin
sigorta
sözleşmesini
feshetmesi
halinde
sigortacıdan
talep
edebileceği meblağ tutarında tazmin etmekle yükümlüdür.
(2) Şayet bir tahsilat yetkilisi tanımlanmamışsa veya ismen
tanımlanmamışsa, sigorta ettirenin eşi ve çocukları aynı hakka
sahiptirler.
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(3)
Yerine
geçtikleri,
sigortacıya
ihbar
yolu
ile
gerçekleştirilir. İhbar, yerine geçme hakkına sahip olan haczi
öğrendikten veya iflas davasının açıldığından haberdar olduktan
sonra bir ay içerisinde gerçekleştirilmelidir.
§ 177a. Bir hayat sigortası sözleşmesinden doğan rehnedilmiş
hakları, havale yolu ile tahsil edilirler. Bu hak, tazmin edilen
alacaklıyı özellikle yükümlü adına sigorta ilişkisini feshetmekle
yetkilendirir.
§ 178. (1) Sigortacı, 162. ila 164. maddelerin, 165., 165a ve
169. maddelerin veya 171. maddenin 1. fıkrasının 2. cümlesi
hükümlerinden, sigorta ettirenin dezavantajına sapan bir anlaşmaya
istinat edemez. Ancak sigorta ettirenin 165. maddeye göre hak sahibi
olduğu fesih için, yazılı şekli şart koşulabilir.
(2) Sigortacı, 172. ila 177. maddelerin hükümlerinden, sigorta
ettirenin dezavantajına sapan bir anlaşmaya istinat edemez.
Dördüncü bölüm
Sağlık sigortası
§ 178a. (1) Sağlık sigortası sigorta ettirenin veya başka bir şahsın
adına akdedilebilir.
(2) Şayet sigorta başka bir şahsın adına akdedilmişse, kendisi
sigortalı olarak sigortacıya, bir sigortalanan durumun vuku bulması
halinde kendi şahsında yerine getirilmesi gereken ödemeler üzerinde
doğrudan hak sahibidir. İşbu doğrudan hak, yalnızca bir hastane
gündeliği sigortası ve bir hastalık parası sigortası akdedilmişse ve
de yalnızca, şayet sigorta ödemesi dolayısıyla sigorta ettirenin
kendi sigorta durumu nedeniyle meydana gelen zararları tazmin
edilecekse hariç kılınabilir.
Bunun haricinde 74., 75. maddenin 1. fıkrası 78 ve 79. madde
uygun şekilde uygulanmalıdır.
(3)
Sigorta
güvencesinin
yalnızca
hasar
sigortasının
esaslarına göre tanınması halinde, - birinci kısmın yanı sıra – 49.
ila 60. ve 62. ila 68a maddeleri uygun şekilde uygulanmalıdır. Risk
artışı
hakkındaki
hükümler
(23.
ila
30.
maddeler)
sağlık
sigortasında uygulanmayacaktır.
§ 178b. (1) Hastalık masrafları sigortasında sigortacı,
hastalık veya bir kazanın sonucu meydana gelen tıbbi açıdan gerekli
tedavi masraflarını ve de diğer kararlaştırılan ödemeler dahil olmak
üzere, hamilelik ve doğumda verilen tıbbi bakım ve tedavi
ödemelerini kararlaştırılan kapsamda tazmin etmekle yükümlüdür.
(2) Sigortacı, hastane gündeliği sigortasında tıbbi açıdan
gerekli yatılı tedavide kararlaştırılan hastane gündeliğini ödemekle
yükümlüdür.
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(3) Sigortacı, hastalık parası sigortasında, hastalık veya
kaza neticesinde iş göremezlik nedeniyle neden olunan gelir kaybını
kararlaştırılan hastalık parası sayesinde tazmin etmekle yükümlüdür.
(4) Sigortacı, bakımlı hasta sigortasında, sigortalı şahsın
bakım
muhtaçlığında
bakımı
için
meydana
gelen
harcamaları,
kararlaştırılan kapsamda tazmin etme (bakım masrafı sigortası) veya
kararlaştırılan gündeliği ödemekle yükümlüdür (bakım gündeliği
sigortası).
(5) Hamilelik, doğum ve annelik ile bağlantılı tıbbi bakım ve
tedavi masrafları ve riskleri, sağlık sigortasında kadın ve erkekler
arasında farlı primlere yol açmamalıdır.
§ 178c. (1) Şayet sigortacı genel olarak belirli tıbbi
ödemeleri
tümüyle
tazmin
edeceğini
kabul
ederse
(masrafları
karşılama
onayı),
işbu
kabulün
geçerliliği,
yazılı
olarak
feshedilmedikçe
sona
ermez.
Onay,
en
erken
hangi
tarihte
feshedilebileceği bilgisini kapsamalıdır; şayet sigortacı bu bilgiyi
vermekten imtina ederse, masrafları karşılama onayını iki yıl
bitmeden feshedemez.
(2) Masrafları karşılama onayının feshi, üç haftanın sonunda
geçerlik kazanır. Sigortacının ilgili bildirisi geçerlik kazanmadan
başlayan yatılı tedaviler için fesih geçersizdir.
§ 178d. (1) Bekleme sürelerinin kararlaştırılmış olması
halinde, bu süreler hastalık masrafları sigortası, hastane gündeliği
sigortası ve hastalık parası sigortasında genel bekleme süresi üç
ayı, psikoterapi, diş tedavisi, protez ve çene ortopedisi için özel
bekleme süresi olarak sekiz ayı ve doğum ve de bununla bağlantılı
bulunan tedaviler için dokuz ayı aşmamalıdır. Bakım sigortasında
bekleme süresi üç yılı aşmamalıdır.
(2) Her iki sözleşme tarafının sözleşmenin akdinde kesin
olarak bilgisi dahilinde olan hastalıklar ve kaza akıbetleri için
sigorta güvencesi kararlaştırılmış olması halinde, 1. fıkrada anılan
bekleme sürelerinden daha uzun süreler de kararlaştırılabilir.
(3) Şayet sigortalanan durur bekleme süresinin bitiminden önce
vuku bulursa, sigortacı yalnızca sigorta ettiren şayet hastalığın
sözleşmenin akdinden sonra ortaya çıktığını veya hamileliğin o
tarihten itibaren başladığını kanıtlarsa ödeme yapmakla yükümlüdür.
§ 178e. Şayet bir sigorta ettiren 178b maddesinin 1.
fıkrasının tam kapsamıyla ve yalnızca ilave harcamalar için yasal
sosyal
sigortaların
ödemeleri
karşısında
sigortalı
değilse,
sigortacı sigorta ettirenin talebi üzerin, onun yeni doğan çocuğunu
doğumundan
itibaren
bekleme
süresi
olmadan
sigortalamakla
yükümlüdür; doğumdan en geç iki ay sonra bu talepte bulunulması
gerekmektedir.
Sigorta
güvencesi,
sigorta
ettirenin
sigorta
güvencesi kapsamının aynıdır. Şayet bebek artırılmış risk anlamına
geliyorsa, sigortacı uygun bir prim zammı talep edebilir.
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§ 178f. (1) Sigortacının primi sözleşme akdinden sonra tek
taraflı
artırmasına
veya,
örneğin
masraflara
katılım
payını
yürürlüğe koymak gibi sigorta güvencesini tek taraflı olarak
değiştirmesine hak tanıyan bir anlaşma, – Feshe Karşı Koruma
Yasası’nın 6. maddesi, 1. fıkrası 5. satırına veya Feshe Karşı
Koruma Yasası’nın 6. maddesi, 2. fıkrası 3. satırına halel
gelmeksizin
–
yalnızca
2.
ve
3.
fıkralardan
ortaya
çıkan
kısıtlamalarla geçerlidir.
(2) Primin veya sigorta güvencesinin değişikliği için esas
teşkil eden koşullar olarak yalnızca aşağıdaki faktörlerde meydana
gelen değişiklikler kararlaştırılabilir:
1. anlaşmada anılan dizinlerden biri,
2. ortalama yaşam beklentisi,
3. sözleşmede öngörülenlerin
sıklığı ve bunların bu tarifeye
harcamaları,

türünde ödemelerden yararlanma
göre sigortalılarla istinaden

4.
sözleşmeyle
kararlaştırılan
ödemelerle
yasal
sigortaların ilgili masraf tazminleri arasındaki oran,

sosyal

5. yasa, yönetmelik ve diğer resmi belgeler veya sözleşme
tarafından sigortacı ve sağlık işlerinin sigorta sözleşmesinde
tanımlanan donanımları arasında işbu donanımlardan yararlanmak için
saptanan giderler ve
6. sağlık işleri veya bunun için geçerli olan yasal hükümler.
Yalnızca sigortalının yaşlanmasına veya sağlık durumunun
kötüleşmesine
bağlı
uyarlamalar
her
ne
olursa
kararlaştırılmamalıdır, özellikle sigortanın başlangıcında yetersiz
hesaplanan yaşlanma ihtiyatını tazmin etmek için bir prim uyarlaması
yapılması caiz değildir. Ancak, sigorta ettirenin belirli bir yaşına
kadar daha düşük bir primin, ilgili tarifenin bu yaşta sigortaya
başlayan sigortalılar için öngördüğü artış kararlaştırılabilir; bu
yaş 20’nin üzerinde olmamalıdır.
(3) Şayet sigortacı primi artırırsa, sigorta ettirene onun
talebi üzerine sözleşmenin en fazla aynı seviyede kalan prim ve
uygun şekilde değiştirilen ödemelerle sürdürülmesini teklif etmekle
yükümlüdür.
(4)
Primin
veya
sigorta
güvencesinin
geriye
dönük
değiştirilmesine ilişkin beyan geçersizdir; beyan ancak bir sonraki
ayın birinci gününde gönderilirse geçerlidir.
§ 178g. (1) Sigortacı primde veya sigorta güvencesinde meydana
gelen değişikliği derhal Avusturya Sanayi Odasına, Federal İşçi
Sendikasına, Avusturya Tarım İşçisi Odasına, Avusturya Tarım Odası
Başkanlar Birliğine, Avusturya Sendika Birliğine, Avusturya Yaşlılar
Meclisine, Savcılığa ve Tüketici Bilgileri Derneğine bildirmekle
yükümlüdür.
Şayet
sigortacı
tarafından
primde
veya
sigorta
güvencesinde meydana gelen değişiklik ile ilgili bir beyanın,
özellikle 178f maddesine ve sigorta sözleşmelerinin akdedildiği
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genel sigorta koşullarına aykırı düşmesi nedeniyle geçersiz olması
halinde, bu resmi merciler sigortacıdan bu değişikliği yapmamasını
talep etme hakkına sahiptirler. İşbu hak, bildirinin sigortacıya
ulaştığı tarihten itibaren üç ay içerisinde adli olarak iddia
edilmemesi halinde iptal olur; sigortacı ve ilgili merci dava
süresini uzlaşma içerisinde uzatabilirler.
(2) Dava için yalnızca Viyana Ticaret Mahkemesi yetkilidir.
Ancak sigortacının ticari merkezi yurt dışında bulunuyorsa ve
ihtilaflı değişikten maruz kalan hiç bir sigorta ettirenin ikameti
mahkemenin bölgesinde bulunmuyorsa, davacının seçimine göre, ticari
davalara bakan bir eyalet mahkemesi, en azından mağdur olan tek bir
sigorta ettirenin ikamet bölgesinde bulunan yargı yeri yetkilidir;
şayet 1. fıkrada anılan mercilerden biri aynı sigortacı aleyhine
başka bir mahkemede dava açarsa, JN’nin 31a maddesi, 2. fıkrası
anlamına uygun uygulanmalıdır.
(3) Dava konusunun değeri en fazla 75.000 Euro’dur.
§ 178h. (1) Sigortacı, 178g maddesinin 1. fıkrasında anılan
mercilerin
talebi
üzerine
kendilerine,
primin
veya
sigorta
güvencesinin açıklayıcı değişikliğini gösteren bilumum hesaplama
esaslarını incelemelerine izin vermelidir. Adı geçen merciler, kendi
hesaplarına gerekli görülmesi halinde bunların fotokopilerini çekme
hakkına sahiptirler.
(2) 178g maddesinin 1. fıkrasında adı geçen mercilerden
birinin, orada öngörülen üç aylık dava süresi dahilinde, 1. fıkraya
göre dokümanların incelenmesini talep etmesi halinde, işbu süre
incelemeye izin verildiği tarihe kadar durdurulur.
§ 178i. (1) Sağlık sigortası sözleşmeleri yalnızca, bir yıldan
daha kısa süreyle kısıtlanan kısa vadeli sigortalar hariç, sigorta
ettirenin yaşam süresi boyunca akdedilebilir; diğer kısıtlamalar
geçersizdir.
(2) Sözleşmenin sigortacı tarafından 8. maddenin 2. fıkrasına
göre veya örneğin sigortalanan durum gibi bir sözleşme hükmü
nedeniyle feshedilmesi, yalnızca grup sigorta sözleşmelerinde ve
hastalık parası sigortası sözleşmelerinde caizdir.
(3) Sözleşmenin önemli bir nedenden ötürü, örneğin kanuni
yükümlülüklerin ihlal edilmesi (6. madde), prim ödemede gecikme (39.
madde) ve ihbar yükümlülüğünün kabahati olmadan ihlal edilmesi (41.
madde) gibi nedenlerle feshi saklıdır.
§ 178j. Şayet sigorta ilişkisi sigortacının 16. veya 38.
maddelere göre akitten rücunun haricinde bir nedenden ötürü veya
kendisinin sözleşmeyi feshetmesi (178i, 3. fıkra) nedeniyle sona
ererse, sigortalananlar sigorta ettirenden sonra iki ay içerisinde
sigorta
ilişkisini
devam
ettireceklerini
beyan
etme
hakkına
sahiptirler.
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§
178k.
Sigortacı,
sigorta
ettirenin
sözleşmenin
akdi
esnasında uhdesinde bulunan ihbar yükümlülüğünü ihlal etmesi
nedeniyle şayet sözleşmenin akdi üzerinden üç yıl geçmişse akitten
rücu edemez veya sözleşmeyi feshedemez. Ancak akitten rücu hakkı,
şayet ihbar yükümlülüğü kötü niyetle ihlal edilmişse devam eder.
§ 178l. Sigortacı, şayet sigorta ettiren veya sigortalanan
hastalığına veya geçirdiği kazaya kasıtlı olarak sebebiyet vermişse,
ödeme yükümlülüğünden muaftır. Şayet sigorta ettiren, sigorta
ettirdiği şahsın hastalığına veya kazasına kasıtlı olarak sebebiyet
vermişse, sigortacı ödeme yapmakla yükümlü kalır, ancak sigortacının
sigorta ettiren karşısındaki tazminat hakkı 67. maddenin anlamına
uygun uygulanması ile birlikte sigortacıya devreder.
§ 178m. (1) Şayet grup sigortası dahilinde olan bir şahıs
sigortalı gruptan, örneğin sigorta ettirenin sözleşmeyi feshetmesi
veya emekliye ayrılması nedeniyle ayrılırsa veya bütün grup
sigortası sözleşmesi feshedilirse, grup sigortası dahilinde olan
şahıs, kendisinin grup sigortasına girişinde münferit sigortanın
hükümlerine göre sigorta yaptırmaya muktedir olması halinde, aynı
türden sigortanın münferit sigorta için geçerli tarifeden ve bekleme
süresi ve risk kontrolü olmayan sigorta koşullarına göre devam
ettirilmesini beyan etme hakkına sahiptir. Sigortacı, grup sigortası
dahilinde olan şahısları, sigortayı devam ettirme hakları konusunda
uyarmakla yükümlüdür.
(2) Münferit sigortanın devam ettirilmesine ilişkin hak, şayet
sigortalının
1.
fıkrada
öngörülen
beyanı
sigortalı
gruptan
ayrıldıktan veya grup sigorta sözleşmesinin feshedildiği tarihten
itibaren bir ay içerisinde teslim etmezse, iptal olur. Bu süre,
sigortacının 1. fıkrada şart koşulan uyarı yükümlülüğüne uymaması
halinde durdurulur, işbu yükümlülüğün yerine getirildiğine dair
kanıt sigortacının uhdesindedir.
(3) Şayet sigorta ettiren 1. fıkrada öngörülen beyanda
bulunursa, münferit sigorta primi, sigortalanın grup sigorta
sözleşmesine
katıldığı
giriş
yaşına
göre
takdir
edilmesi
gerekmektedir.
(4) Ancak sigorta ilişkisinin münferit sigorta olarak devam
ettirilme hakkı, şayet sigortalanan sigortalı gruptan sigortacının
sözleşmenin ihlal edilmesi nedeniyle olağandışı feshi nedeniyle
ayrılırsa mevcut değildir.
(5) 178g ve 178h maddeleri grup sigorta sözleşmeleri için
geçerli değildir. Prim artışı nedeni olarak, 178f maddesinin 2.
fıkrası 2. ve 3. satırlarında anılan koşulların değişikliği, grubun
ortalama yaşında yapılacak bir değişiklik dahil olmak üzere,
yalnızca bu gruba ait sigortalı ile kararlaştırılabilir.
(6) Sigortacı her bir grup sigortalısına, grup sigorta
sözleşmesine dahil olurken, kanıtlanabilir şekilde sigortasının
hangi koşullar altında sona erdiği ve münferit sigorta olarak
sürdürmeleri halinde primin tutarı için hangi sonuçlar doğuracağı
hakkında bilgilendirmekle yükümlüdür.
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§ 178n. Sigortacı, 178a 2. ve 3. fıkrası, 178b 5. fıkrası ve
178c ila 178m maddelerinin hükümlerinden, sigorta ettirenin veya
sigortalanın dezavantajına sapan bir anlaşmaya istinat edemez.

Beşinci bölüm.
Kaza sigortası.
§ 179. (1) Kaza sigortası, sigorta ettirenin başına
kazalar
veya
başka
bir
şahsın
başına
gelen
kazalar
akdedilebilir.

gelen
için

(2) Başkasının başına gelen kazalara karşı bir sigorta,
şüpheli durumda başkasının hesabına akdedilmiş olarak kabul edilir.
75. ila 79. maddelerin hükümleri uygun olarak uygulanmalıdır.
(3) Şayet başkasının başına gelen kazalara karşı bir sigorta,
sigorta ettiren tarafından kendi hesabına akdedilirse, sözleşmenin
geçerli olması için diğerinin yazılı onayı gereklidir. Diğer şahsın
şayet
tasarruf
ehliyeti
bulunmuyorsa
veya
tasarruf
ehliyeti
kısıtlıysa ve kendi şahsını ilgilendiren hususlarda temsil edilmesi
sigorta
ettirenin
yetkisinde
bulunuyorsa,
bu
şahıs
diğerini
muvafakatin verilmesinde temsil edemez.
(4) 3. fıkranın durumuna göre sigorta ettirenin bilgisi ve
davranışı işbu yasanın hükümlerine göre hukuki bir önem taşıması
halinde, diğer şahsın bilgisi ve davranışı da dikkate alınır.
§ 180. Şayet sigortacının ödemesi olarak bir sermayenin
ödeneceği kararlaştırılmışsa, 166. ila 168. maddelerin hükümleri
geçerlidir.
§ 181. (1) Sigortacı, şayet kazaya maruz kalan bu kazaya
kasıtlı olarak sebebiyet vermişse ödeme yükümlülüğünden muaftır.
Aynı koşul, şayet sigorta ettiren 179. maddenin 3. fıkrasına göre
kazaya kasıtlı bir şekilde hukuka ayrı bir davranış sayesinde sebep
olduysa geçerlidir.
(2) Şayet tahsil etme yetkilisi olarak üçüncü bir şahıs
tanımlanmışsa, o zaman bu tanımlama, şayet üçüncü şahıs kasıtlı bir
şekilde hukuka aykırı bir davranışla kazaya sebebiyet verirse,
gerçekleşmemiş kabul edilir.
§ 182. Kaza durumunun ihbar etme yükümlülüğü, şayet ödeme
yapılması hakkı kendisindeyse, tahsil etme yetkisine sahip üçüncü
şahsın uhdesindedir; aynı koşul bilgi verme ve makbuzların tedariki
için geçerlidir.
§ 183. Sigorta ettiren mümkün mertebe kazanın akıbetlerinin
engellenmesini ve azaltılmasını sağlamakla ve bu meyanda kendisinden
hakkaniyete aykırı bir şey beklenmiyorsa sigortacının talimatlarına
riayet
etmekle
yükümlüdür.
Sigortacı,
işbu
hükümden
sigorta
ettirenin dezavantajına sapan bir anlaşmaya istinat edemez.

Bila-Train in practice – Modul Versicherungswesen (DE) – Versicherungsfachmann / frau – DE-TR

107

§ 184. (1) Şayet sözleşmeye göre sigortadan doğan hakların
münferit
koşulları
veya
kaza
nedeniyle
sebebiyet
verilen
çalışabilirlik durumunun hasarın boyutu bilirkişiler tarafından
saptanacaksa, varılan saptama şayet açıkça gerçek durumdan önemli
ölçüde sapıyorsa bağlayıcı değildir. Saptama bu durumda bir hüküm
tarafından saptanır. Aynı koşul, şayet bilirkişilerin böyle bir
saptamaya varamaması, saptamak istememesi veya bunu geciktirmesi
durumu için geçerlidir.
(2) Şayet sözleşmeye göre bilirkişilerin mahkeme tarafından
atanması gerekiyorsa, bu atama üzerinde 64. maddenin 2. fıkrasındaki
hükümler uygun şekilde uygulanmalıdır.
(3) 1. fıkranın 1. cümlesinden sapan bir anlaşma geçersizdir.
§ 185. Sigortacı sigorta ettirene, kazanın ve de ödeme
yükümlülüğünün kapsamının tahkikatı ve saptanması için meydana gelen
harcamaları, bu harcamaların yapılması şayet koşullara göre gerekli
ise tazmin etmekle yükümlüdür.

Altıncı bölüm.
Kapanış hükümleri.
§ 186. İşbu federal yasanın hükümleri deniz risklerine karşı
sigorta ve reasürans üzerinde uygulanmayacaktır.
§ 187. (1) İşbu federal yasada sözleşme özgürlüğüne ilişkin
öngörülen
kısıtlamalar,
malların
nakliye
sigortasında,
kredi
sigortasında
ve
kur
kayıplarına
karşı
sigortalarda
uygulanmayacaktır.
(2) Aynı koşul, sigortalanan menfaatlerin sözleşmenin akdinde
yalnızca türlerine göre tanımlandığı ve ancak vuku bulduktan sonra
sigortacıya münferit olarak belirtilen şeklide akdedilen hasar
sigortası için geçerlidir (sürekli sigorta).
§ 189. Yasalarda ve sigorta sözleşmesi hakkındaki yasanın
yönetmeliklerinde atıfta bulunulmuş olması halinde, bunların yerine
1958 yılının sigorta sözleşmesi yasasının hükümleri geçer.
§ 190. Aşağıdaki hükümler yürürlükten kaldırılacaktır:
1. 30 Mayıs 1908 tarihli sigorta sözleşmesi hakkındaki yasa,
Alman Resmi Gazetesi S. 263, 19 Aralık 1939 tarihli yönetmeliklerin
metninde, 3 Kasım 1942 tarihli Alman Resmi Gazetesi I S. 2443, 28
Aralık 1942 tarihli Alman Resmi Gazetesi S. 636, , 6 Nisan 1943
tarihli Alman Resmi Gazetesi S. 740, Alman Resmi Gazetesi I S. 178
ve 25 Ekim 1944 tarihli Alman Resmi Gazetesi I S.278;
2. 19 Aralık 1939 tarihli, Alman Resmi Gazetesi I S. 2443,
sözleşme sigortası hukukunun birleştirilmesi hakkındaki yönetmelik
ile kaldırılmamış olması halinde, 23 Aralık 1917 tarihli sigorta
sözleşmesi hakkındaki yasa, Resmi Gazete No. 501.
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§ 191. İşbu federal yasa, duyurulduktan üç ay sonra yürürlüğe
girecektir.
§ 191a. (1) Federal Yasanın, Resmi Gazete I No. 90/1993’de
verilen metni ile, 5a, 158i ila 158m ve 165a ve de 178. maddesi 1.
fıkrası, Avrupa Ekonomi Birliği hakkındaki anlaşma ile aynı tarihte
yürürlüğe girecektir *1).
(2) İşbu hükümler, yürürlüğe girmeden akdedilen sözleşmeler
üzerinde uygulanmayacaktır.
----------------------------------------------------------------*1) Antlaşmanın ve yürürlüğe girmesi ile ilgili duyuru, daha
ileriki bir tarihte gerçekleştirilecektir.
§ 191b. (1) Federal Yasanın 1a, 2. madde 2. fıkra 2 cümle, 5b,
6., 8. madde 3. fıkra, 11. madde 1. ve 3. fıkra, 11a, 12., 15a, 16.
madde 3. fıkra, 18., 21., 25. madde 3. fıkra, 27., 28. madde 2.
fıkra 2. cümle, 38., 39. madde 2. fıkra, 39a, 40. madde, 41. madde
2. fıkra, 41b, 43., 43a, 44., 47., 51. madde 4. ve 5. fıkra, 59.
madde 3. fıkra, 64., 68., 68a, 70. madde 3. fıkra, 71., 96., 108.,
113., 115a, 154. madde 2. fıkra, 158., 158a, 158j, 158l, 158m ila
158p, 163., 164. madde 2. fıkra, 172 ila 176 ve 178. madde 2. fıkra,
Resmi Gazete 652/1994 1 Ocak 1995 tarihinde yürürlüğe girecektir.
Federal Yasanın 178a ila 178n maddeleri, 1 Eylül 1994 tarihinde
yürürlüğe girecektir.
(2) Yeni metinde aşağıdaki maddeler uygulanmayacaktır:
1.
1
Ocak
1995
tarihinden
önce
akdedilen
sigorta
sözleşmelerinde 1a madde 2. fıkra, 2. madde 2. fıkra, 16. madde 3.
fıkra, 18., 21., 40., 41. madde 2. fıkra, 41b, 59. madde 3. fıkra,
64., 68., 70. madde 3. fıkra, 96. madde 3. fıkra, 108., 113., 115a,
158. madde 3. fıkra, 158a, 172., 173., 174., 175., 176. ve 178.
madde 2. fıkra ve de 1 Eylül 1994 tarihinden önce akdedilen sigorta
sözleşmelerinde 178d, 178e, 178i 1. fıkra ve 178k.
2. Şayet orada anılan süreler 1 Ocak 1995 tarihinden önce
yürürlüğe sokulmuşsa 12. madde,
3. Sigorta acentesi tarafından veya onun karşısında 1 Ocak
1995 tarihinden önce ele alınan hukuki tasarruflar üzerinde 43., 44.
ve 47. maddeler,
4. Şayet kuruluş 1 Ocak 1995 tarihinden önce satıldıysa veya
devralındıysa 158o maddesi,
5.
1
Eylül
1994
tarihinden
tazminatları üzerinde 178c maddesi,

önce

vaat

6. 1 Ocak 1995 tarihinden önce akdedilen
sözleşmeleri üzerinde 178i maddesi 2. fıkrası,

edilen
diş

masraf

sigortası

7. Sigorta ettirenin başvurusu 1 Ocak 1995 tarihinden önce
beyan edilmişse 1a maddesi 1. fıkrası ve 5b maddesi ve
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8. Şayet temerrüt 1 Ocak 1995 tarihinden önce vuku bulduysa.
(3) 1. fıkrada tanımlanan metni ile 8. maddenin 3. fıkrası, 31
Mart 1994 tarihinden sonra akdedilen sigorta sözleşmeleri üzerinde
uygulanacaktır. Sigorta ettiren, 1 Nisan 1994 tarihinden önce
akdedilen sözleşmeleri, 8. maddenin 3. fıkrasına kadar her bir 31
Aralık 1999 veya 2000 yılında sona eren sözleşme döneminin sonunda
ve her bir bunu takip eden sigorta döneminin sonunda altı aylık bir
fesih ihbarı ile feshedebilir. 8. maddenin 3. fıkrasının ikinci
cümlesi, 1 Ocak 1995 tarihinden önce akdedilen sözleşmeler üzerinde,
şayet sigorta sözleşmesini kuruluşa sunarken tarifesinde daha kısa
süreli bu tür sözleşmeler için bir prim öngörülmüşse, sigortacının
kararlaştırılan prim ile gerçekten zamanı dolan süreye tekabül eden
süreye sahip sözleşmeler için saptanan prim arasındaki farkı talep
edebileceği ölçütte uygulanmalıdır.
(4) Şayet bir sağlık sigortası sözleşmesinde, primde yapılacak
bir artışın veya sigorta kapsamında yapılacak bir değişikliğin
caizliği, sigorta denetim dairesinin onayına bağlı ise, bunun yerine
178f ila 178h maddelerinin uyarlama hükümleri uygulanmalıdır ki, bu
meyanda 178f maddesinin 2. fıkrası 2 satırı ila 6 satırında anılan
uyarlama faktörleri kararlaştırılmış sayılır.
(5) 178m maddesi için aşağıdakiler geçerlidir:
1. 31 Mayıs 1994 tarihinden sonra, bu tarihte halihazırda
mevcut bir grup sigortası sözleşmesi akdedecek grup içerisinde
bulunan
sigortalılar
için
sınırsız
geçerlidir.
Bu
tür
grup
içerisinde bulunan sigortalılar için, sigortacı grup sigortası
tarifeden
başka
bir
tarife
sözleşmesinde
kararlaştırılan
öngörebilir.
2. Bu madde, 1 Ocak 1995 tarihinden önce grup sigortasını
akdeden grup içerisinde bulunan sigortalılar üzerinde, münferit
sigorta priminin hesaplanmasında sigorta süresinin yalnızca grup
sigortası prim hesaplarında mevcut yaşlanma ihtiyatının dikkate
alınacağı ölçütte uygulanmalıdır. Sigortalılar ayrıca 31 Aralık 1994
tarihinden sonra, sigortacı tarafından bu tür durumlar için
tarifesinde uygun şekilde saptanması gereken 178m maddesinin daha
yüksek bir prim ödeme karşılığında tam kapsamıyla uygulanmasını
talep etme hakkına sahiptirler.
§ 191c. (1) Federal Yasanın 178c maddesi 2. fıkrası, Resmi
Gazete I No. 447/1996’de yayınlanan metni, 1 Eylül 1996 tarihinde
yürürlüğe girecektir.
(2) 5a ve 5b, 165a ve de 191b maddesi 3. fıkrası 2. cümlesinin
yürürlükten kaldırılması, Resmi Gazete I 6/1997 metni ile 1 Ocak
1997 tarihinden itibaren yürürlüğe girecektir.
(3) Federal Yasanın 5b ve 165a maddeleri, Resmi Gazete I No.
6/1997’de yayınlanan metni, 1 Ocak 1997 tarihinden önce akdedilen
sözleşmelerde uygulanmayacaktır.
(4) Federal Yasanın 178g maddesi, 1. fıkrası, Resmi Gazete I
No. 48/2001’de yayınlanan metni ile 1 Eylül 2001 tarihinde yürürlüğe
girecektir.
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(5) Federal Yasanın 39a, 178g ve 191c maddeleri, Resmi Gazete
I No. 98/2001’de yayınlanan metni ile 1 Ocak 2002 tarihinde
yürürlüğe girecektir.
(6) Federal Yasanın 165a maddesi, Resmi Gazete I Nr.
62/2004’de yayınlanan metni ile 1 Ekim 2004 tarihinde yürürlüğe
girecektir.
Bu
metindeki
hüküm,
bu
tarihten
önce
akdedilen
sözleşmeler üzerinde uygulanmayacaktır.
(7) Federal Yasanın 5b maddesi 2. fıkrası 3. satırı, 43.
maddesi 3. ila 5 fıkrası ve 176. maddesi 2a ve 3a fıkraları, Resmi
Gazete I No. 131/2004’de yayınlanan metni ile 15 Ocak 2005 tarihinde
yürürlüğe girecektir.
(8) Federal Yasanın 165a, 174 ve de 176. maddesi 5. ve 6
fıkraları, Resmi Gazete No. 95/2006’de yayınlanan metni ile 1 Ocak
2007 tarihinde yürürlüğe girecektir. Bu yasa 31 Aralık 2006
tarihinden sonra akdedilen sigorta sözleşmelerinde uygulanacaktır.
(9) Federal Yasanın 178b maddesi, 5. fıkrası ve 178n maddesi,
Resmi Gazete I No. 95/2006’de yayınlanan metni ile birlikte 1 Aralık
2007 tarihinde yürürlüğe girmektedir. Bu yasa 30 Kasım 2007
tarihinden sonra akdedilen sigorta sözleşmelerinde uygulanacaktır.
§ 191d. Federal Yasının 11a maddesi, Resmi Gazete I. No.
150/1999’de yayınlanan metni ile birlikte 1 Ocak 2000 tarihinde
yürürlüğe girmektedir.
§ 192. İşbu federal yasanın
Bakanlığı
ile
anlaşma
halinde
görevlendirilmiştir.

icrası ile, Federal Adalet
Federal
Maliye
Bakanlığı

Madde III
Yeniden tanzim uyarısı
(Not: §§ 165a, 174, 176, 178b ve 178n, Resmi Gazete No. 2/1959)

İşbu federal yasa ile, kurulun Kadınların ve erkeklerin
mallarla ve hizmetlerle erişmesi veya bunların temini esnasında eşit
davranılması esasının gerçekleştirilmesine dair 13 Aralık 2004
tarihli 2004/113/EG sayılı yönetmeliği yeniden tanzim edilmiştir,
Resmi Gazete No. L 373, tarih 21 aralık 2004, Sayfa 37.
Madde V
Yeniden tanzim
(Not: 2/1959 sayılı Resmi Gazete)
İşbu federal yasa ile 1999/44/EG sayılı yönetmelik, tüketim
mallarının belirli görünümlerine ve tüketim malları için garantilere
dair, 7 Temmuz 1999 tarihli L 171 sayılı resmi gazete, yeniden
tanzim edilmiştir.
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Madde XXXII
Yürürlüğe Girme, Yasa İptali, Geçiş Hükümleri
(Not: § 15b, Resmi Gazete No. 2/1959)
1. (Not.: Yürürlüğe girme hükmü)
2. (Not.: Yürürlükten kaldırılma hükmü)
3. (Not.: Toplu ek yasanın farklı bir maddesine geçiş RG I No.
140/1997)
4.
(Not:
Resmi
Gazete
I.
değişikliğinin diğer maddelerine ÜR)

No.

140/1997

toplu

yasa

5. (Not: Resmi Gazete I. No. 140/1997 toplu yasa değişikliğinin
diğer maddelerine ÜR)
6. (Not: Resmi Gazete I. No. 140/1997 toplu yasa değişikliğinin
diğer maddelerine ÜR)
7. (Not: Resmi Gazete I. No. 140/1997 toplu yasa değişikliğinin
diğer maddelerine ÜR)
8. VI Z 1 ila 9 bent a (§§ 7a, 27a, 28, 29, 32, 42 ila 44 ve
49, 1. fıkra JN), 10 ila 12 (§§ 51, 52 ve 56 JN) ve 14 (§ 104 JN),
VII Z 1 ve 2 (§§ 27 ve 29 ZPO), 11 ila 18 (§§ 182, 230, 230a, 239,
240, 243, 260 ve 261 ZPO), 24 ve 25 (§§ 448 ve 451 ZPO), 29, 31 ve
32 (§§ 471, 475 ve 477 ZPO), 35 (§ 501 ZPO), 44 ve 45 (§§ 517 ve 518
ZPO) ve 49 (§ 550 ZPO), VIII Z 1 ila 3 (§§ 38, 54b ve 66 EO), XIII
(§ 15b VersVG), XV Z 1 (§ 2 GEG 1962), XVIII (Bölge İdari Merci
tarafından temsil edilen yaşça küçük çocuğun adli davalarda tazmin
edilecek masrafları hakkında federal yasanın 1. maddesi), XXIII (§
14 KSchG), XXVI Z 1, 3 ve 4 (§§ 9, 38 ve 44 ASGG – 1. fıkrası
ZPO’nun 508. maddesine ilişkili olmaması halinde), XXVII Z 2 (§ 32
UVG 1985) ve XXVIII (§§ 19 und 22 RpflG) mahkemeye 31 Aralık 1997
tarihinden itibaren, davalar veya dava açma dava dilekçeleri gibi
işlemler üzerinde uygulanacaktır.
9.
(Not:
Resmi
Gazete
I.
değişikliğinin diğer maddelerine ÜR)

No.

140/1997

toplu

yasa

10.
(Not:
Resmi
Gazete
I.
değişikliğinin diğer maddelerine ÜR)

No.

140/1997

toplu

yasa

11.
(Not:
Resmi
Gazete
I.
değişikliğinin diğer maddelerine ÜR)

No.

140/1997

toplu

yasa

12.
(Not:
Resmi
Gazete
I.
değişikliğinin diğer maddelerine ÜR)

No.

140/1997

toplu

yasa

13.
(Not:
Resmi
Gazete
I.
değişikliğinin diğer maddelerine ÜR)

No.

140/1997

toplu

yasa
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14.
(Not:
Resmi
Gazete
I.
değişikliğinin diğer maddelerine ÜR)

No.

140/1997

toplu

yasa

15.
(Not:
Resmi
Gazete
I.
değişikliğinin diğer maddelerine ÜR)

No.

140/1997

toplu

yasa

16.
(Not:
Resmi
Gazete
I.
değişikliğinin diğer maddelerine ÜR)

No.

140/1997

toplu

yasa

17.
(Not:
Resmi
Gazete
I.
değişikliğinin diğer maddelerine ÜR)
18.
(Not:
Resmi
Gazete
I.
değişikliğinin diğer maddelerine ÜR)

No.

140/1997

toplu

yasa

No.

140/1997

toplu

yasa

19.
(Not:
Resmi
Gazete
I.
değişikliğinin diğer maddelerine ÜR)

No.

140/1997

toplu

yasa

20.
(Not:
Resmi
Gazete
I.
değişikliğinin diğer maddelerine ÜR)

No.

140/1997

toplu

yasa

© 2008 Avusturya Federal Şansölyeliği
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Ek 5: Türkiye’de Sigortacılık Kanunu
14 Haziran 2007
PERŞEMBE

Sayı : 26552

Resmî Gazete

KANUN
SİGORTACILIK KANUNU

Kanun No. 5684

Kabul Tarihi: 3/6/2007

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam ve Tanımlar
Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Kanunun amacı, ülkemiz sigortacılığının
geliştirilmesini sağlamak, sigorta sözleşmesinde yer alan kişilerin
hak ve menfaatlerini korumak ve sigortacılık sektörünün güvenli ve
istikrarlı bir ortamda etkin bir şekilde çalışmasını temin etmek
üzere bu Kanuna tâbi kişi ve kuruluşların, faaliyete başlama,
teşkilât, yönetim, çalışma esas ve usûlleri ile faaliyetlerinin sona
ermesi ve denetlenmesine ilişkin hususlar ve sigorta sözleşmesinden
doğan uyuşmazlıkların çözümlenmesine yönelik olarak sigorta tahkim
sistemi ile ilgili usûl ve esasları düzenlemektir.
(2) Türkiye’de faaliyet gösteren sigorta şirketleri, reasürans
şirketleri, Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği,
aracılar, aktüerler ile sigorta eksperleri bu Kanun hükümlerine
tâbidir.
(3) Sosyal güvenlik kurumları, Türkiye İhracat Kredi Bankası
Anonim Şirketi ile bu Kanunun denetimle ilgili hükümleri hariç olmak
üzere özel kanunlarına göre sigortacılık faaliyetinde bulunan diğer
kuruluşlar bu Kanun kapsamında değildir.
Tanımlar
MADDE 2 – (1) Bu Kanunda geçen;
a) Aktüer: Sigortacılık tekniği ile buna ilişkin yatırım,
finansman
ve
demografi
konularında
olasılık
ve
istatistik
teorilerini uygulayarak, yasal düzenlemelere uygun prim, karşılık ve
kâr paylarını hesaplayan, tarife ve teknik esasları hazırlayan
kişiyi,
b) Aracı: Sigorta acentesi ve brokeri,
c) Bakan: Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakanı,
ç) Birlik: Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliğini,
d)
Broker:
Sigorta
veya
reasürans
sözleşmesi
yaptırmak
isteyenleri
temsil
ederek,
bu
sözleşmelerin
yaptırılacağı
şirketlerin seçiminde tamamen tarafsız ve bağımsız davranarak ve
teminat almak isteyen kişilerin hak ve menfaatlerini gözeterek
sözleşmelerin akdinden önceki hazırlık çalışmalarını yürütmeyi ve
gerektiğinde sözleşmelerin uygulanmasında veya tazminatın tahsilinde
yardımcı olmayı meslek edinen kişiyi,
e) Hesap: Güvence Hesabını,
f) İş planı: Sigorta şirketleri ile reasürans şirketlerinin
kuruluş amacı ile en az ilk üç yıldaki faaliyetlerine ilişkin
tahminlerini
ve
yükümlülüklerini
sürekli
olarak
yerine
getirebileceğini ayrıntılı bir şekilde ortaya koyan planı,
g) Komisyon: Sigorta Tahkim Komisyonunu,
ğ) Levha: Türkiye’de faaliyette bulunan sigorta şirketleri ile
reasürans şirketleri için Birlik tarafından, sigorta eksperleri ve
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sigorta acenteleri için ise Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
tarafından ayrı ayrı düzenlenecek faal olarak çalışanlara ilişkin
kayıtları gösterir levhaları,
h) Liste: Sigorta hakemleri listesini,
ı) Minimum garanti fonu: Sigorta şirketleri ile reasürans
şirketlerinin sermaye yeterliliğinin en az üçte birine denk düşen
tutarı,
i) Müsteşarlık: Hazine Müsteşarlığını,
j) Özkaynak: Sigorta şirketleri ile reasürans şirketlerinin
ödenmiş veya Türkiye’ye ayrılmış sermayeleri, her türlü yedek
akçeleri, yeniden değerleme fonu, dağıtılmamış kâr, kâr ve sermaye
yedekleri
ile
Müsteşarlıkça
uygun
görülecek
sermaye
benzeri
kaynaklar
ve
diğer
kaynaklardan
varsa
bilanço
zararı
ile
Müsteşarlıkça uygun görülecek diğer değerlerin düşülmesinden sonra
bulunan tutarı,
k) Reasürans şirketi: Türkiye’de kurulmuş reasürans şirketi ile
yurt dışında kurulmuş reasürans şirketinin Türkiye’deki teşkilâtını,
l) Sigorta acentesi: Ticarî mümessil, ticarî vekil, satış memuru
veya müstahdem gibi tâbi bir sıfatı olmaksızın bir sözleşmeye
dayanarak muayyen bir yer veya bölge içinde daimî bir surette
sigorta şirketlerinin nam ve hesabına sigorta sözleşmelerine
aracılık etmeyi veya bunları sigorta şirketleri adına yapmayı meslek
edinen, sözleşmenin akdinden önce hazırlık çalışmalarını yürüten ve
sözleşmenin uygulanması ile tazminatın ödenmesinde yardımcı olan
kişiyi,
m) Sigorta eksperi: Sigorta konusu risklerin gerçekleşmesi
sonucunda ortaya çıkan kayıp ve hasarların miktarını, nedenlerini ve
niteliklerini belirleyen ve mutabakatlı kıymet tespiti, ön ekspertiz
ve hasar gözetimi gibi işleri mutat meslek olarak yapan tarafsız ve
bağımsız kişiyi,
n) Sigorta hakemi: Sigorta ettiren veya sigorta sözleşmesinden
menfaat sağlayan kişiler ile riski üstlenen taraf arasında sigorta
sözleşmesinden doğan uyuşmazlıkları çözen kişiyi,
o)
Sigorta
raportörü:
Sigorta
ettiren
veya
sigorta
sözleşmesinden menfaat sağlayan kişiler ile riski üstlenen taraf
arasında
sigorta
sözleşmesinden
doğan
uyuşmazlıkların
çözümü
amacıyla Komisyona intikal etmiş şikâyetler üzerinde ön incelemeyi
yapan kişiyi,
ö) Sigorta şirketi: Türkiye’de kurulmuş sigorta şirketi ile yurt
dışında kurulmuş sigorta şirketinin Türkiye’deki teşkilâtını,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Sigorta Şirketleri ve Reasürans Şirketleri
Sigorta şirketlerinin ve reasürans şirketlerinin kuruluşu
MADDE 3 – (1) Türkiye’de faaliyet gösterecek sigorta şirketleri
ile reasürans şirketlerinin anonim şirket veya kooperatif şeklinde
kurulmuş olması şarttır. Sigorta şirketleri ve reasürans şirketleri,
sigortacılık işlemleri ve bunlarla doğrudan bağlantısı bulunan işler
dışında başka işle iştigal edemez.
(2) Anonim şirket şeklinde kurulacak sigorta şirketleri ve
reasürans şirketlerinin;
a) Kurucularının;
1) Müflis veya konkordato ilan etmiş olmaması,
2) Bir sigorta veya reasürans şirketinin kurucusu veya ortağı
olmanın gerektirdiği malî güce ve itibara sahip bulunması,
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3) Tasfiyeye tâbi tutulan finansal kuruluşlarda ve hakkında 20
nci
maddenin
ikinci
ve
üçüncü
fıkrası
hükümleri
uygulanan
şirketlerde oy hakkının ya da sermayesinin doğrudan veya dolaylı
yüzde on ve daha fazla bir oranda veya bu oranın altında olsa bile
denetim ve yönetime etkili olabilecek şekilde denetim ve yönetim
kurullarına üye belirleme imtiyazı veren pay sahibi olmaması,
4) Taksirli suçlar hariç olmak üzere affa uğramış olsalar dahi
süreli hapis veya sigortacılık mevzuatına aykırı hareketlerinden
dolayı hapis veya birden fazla adlî para cezasına mahkûm edilmemiş
yahut cezası ne olursa olsun basit ve nitelikli zimmet, irtikâp,
rüşvet,
hırsızlık,
dolandırıcılık,
sahtecilik,
güveni
kötüye
kullanma, hileli iflas, görevi kötüye kullanma gibi yüz kızartıcı
suçlar ile kaçakçılık suçları, resmî ihale ve alım satımlara fesat
karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, Devlet
sırlarını açığa vurma veya vergi kaçakçılığı suçlarından dolayı
hüküm giymemiş olması,
5) Tüzel kişi olması halinde bu tüzel kişinin yönetim ve
denetimine sahip kişilerin, malî güç dışında kurucularda aranan
diğer şartları taşıması,
b) Hisse senetlerinin nakit karşılığı çıkarılması ve halka açık
anonim şirketlerde halka açık olan kısım hariç olmak üzere tamamının
nama yazılı olması,
c) Bir holding bünyesinde faaliyet gösterecek olması halinde,
holding şirketinin finansal durumunun da sigortacılık faaliyetlerini
idame ettirmeye yeterli olması,
zorunludur.
(3) Üyeleri dışındaki kişilerle sigorta sözleşmesi yapmayan
kooperatif
şeklinde
kurulan
sigorta
şirketleri
ve
reasürans
şirketlerinin;
a) Mütüel (karşılıklı) sigortacılık yapması,
b) Ortak sayısının iki yüzden az olmaması,
c) Yöneticilerine herhangi bir ayrıcalık vermemesi,
zorunludur.
(4)
Kooperatiflerin,
üyeleri
dışındaki
kişilerle
sigorta
sözleşmesi yapabilmesi, bu hususun ana sözleşmelerinde açıkça yer
alması şartıyla Müsteşarlığın iznine tâbidir. Kooperatif üyeleri
dışındaki
kişilerle
sigorta
sözleşmesi
yapılabilmesi
için
kooperatiflerin sermayelerini, Müsteşarlıkça belirlenecek miktara
yükseltmesi zorunludur.
(5) Yabancı sigorta şirketlerinin ve reasürans şirketlerinin
Türkiye’de faaliyet göstermesine ilişkin usûl ve esaslar Bakanlar
Kurulu tarafından belirlenir.
Sigorta şirketleri ve reasürans şirketlerinin teşkilâtı
MADDE 4 – (1) Sigorta şirketleri ve reasürans şirketlerinin
yönetim kurulları genel müdür dâhil beş kişiden, denetçiler ise iki
kişiden az olamaz. Genel müdür, yönetim kurulunun doğal üyesidir.
(2) Yönetim kurulu üyelerinin malî güç dışında sigorta şirketi
ve reasürans şirketi kurucularında aranan şartları taşıması;
çoğunluğunun en az dört yıllık yüksek öğrenim görmüş olması ve
sigortacılık, iktisat, işletme, muhasebe, hukuk, maliye, matematik,
istatistik, aktüerya veya mühendislik alanlarında en az üç yıl
deneyimi olan kişilerden seçilmesi şarttır.
(3) Genel müdür ve yardımcılarının, malî güç dışında sigorta
şirketi ve reasürans şirketi kurucularında aranan şartları taşıması,
en az dört yıllık yüksek öğrenim görmüş olması ve genel müdürlüğe
atanacakların en az on yıl, sigortacılık veya sigortacılık tekniği
ile
ilgili
konulardan
sorumlu
genel
müdür
yardımcılıklarına
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atanacakların yedi yıldan az olmamak üzere sigortacılık, iktisat,
işletme, muhasebe, hukuk, maliye, matematik, istatistik, aktüerya
veya mühendislik alanlarının en az birinde; diğer genel müdür
yardımcılıklarına atanacakların da sorumlu olacakları alanda en az
yedi
yıl
deneyim
sahibi
olması
şarttır.
Genel
müdür
yardımcılıklarından en az birinin sigortacılık veya sigortacılık
tekniği ile ilgili konulardan sorumlu olması zorunludur.
(4) Murahhas üyelerin genel müdürde aranan şartları taşıması
zorunludur.
(5) Başka unvanlarla istihdam edilseler dahi, yetki ve görevleri
itibarıyla genel müdür yardımcısına denk veya daha üst konumlarda
görev yapan diğer yöneticiler de genel müdür ve genel müdür
yardımcılarına ilişkin hükümlere tâbidir.
(6) Denetçilerin, malî güç dışında sigorta şirketi ve reasürans
şirketi kurucularında aranan şartları taşımaları, en az dört yıllık
yüksek öğrenim görmüş olmaları ve sigortacılık, iktisat, hukuk,
maliye, işletme ve muhasebe alanlarında en az üç yıl deneyimi olan
kişilerden seçilmesi şarttır.
(7) Sigorta veya reasürans şirketinin hâkim hissedarı tüzel
kişilerin yönetim ve denetimine sahip kişilerde de, malî güç dışında
sigorta şirketi ve reasürans şirketi kurucularında aranan şartlar
aranır.
(8) Sigorta şirketleri ile reasürans şirketleri; tüm iş ve
işlemlerinin, sigortacılık mevzuatı ve ilgili diğer mevzuata,
şirketin iç yönergeleri ile yönetim stratejisi ve politikalarına
uygunluğunun sürekli kontrol edilmesi, denetlenmesi ile hata, hile
ve usûlsüzlüklerin tespiti ve önlenmesi amacıyla risk yönetim
sistemleri de dahil olmak üzere etkin bir iç denetim sistemi kurmak
zorundadır.
İç
denetim,
dışarıdan
hizmet
alımı
yoluyla
da
yapılabilir.
Ruhsat
MADDE 5 – (1) Sigorta şirketleri ve reasürans şirketleri,
faaliyete geçebilmek için, faaliyet göstermek istedikleri her bir
sigorta branşında Müsteşarlıktan ruhsat almak zorundadır. Alınan
ruhsatlar, ticaret siciline tescil ve Ticaret Sicil Gazetesi ile
Türkiye çapında dağıtımı yapılan ve tiraj bakımından ilk on sırada
yer alan günlük gazetelerden ikisinde ilan ettirilir.
(2) Sigorta şirketleri hayat ve hayat dışı sigorta gruplarından
sadece birinde faaliyet gösterebilir. Bu gruplarda yer alan sigorta
branşları Bakan tarafından belirlenir.
(3) Kuruluş işlemlerini tamamlayan ve ruhsat talebinde bulunan
sigorta şirketleri ile reasürans şirketleri, ödenmiş sermayelerini,
ruhsat talep edilen sigorta branşları için öngörülen sermaye
tutarları ile verilmek istenen teminatlara bağlı olarak, beş milyon
Türk Lirasından az olmamak kaydıyla, Müsteşarlıkça belirlenecek
miktara yükseltmek zorundadır. Müsteşarlık, söz konusu miktarı,
Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan Üretici Fiyatları
Endeksi artış oranını aşmamak kaydıyla artırmaya yetkilidir.
(4) Kuruluş işlemlerinin tamamlanmasından itibaren bir yıl
içinde
ruhsat
başvurusunda
bulunmamış
sigorta
şirketleri
ve
reasürans şirketleri, ticaret unvanlarında sigorta şirketi veya
reasürans şirketi ibaresini kullanamaz.
Ruhsat talebinin değerlendirilmesi
MADDE 6 – (1) Ruhsat talebi;
a) Sigorta şirketleri ve reasürans şirketlerinin kurucuları ile
yönetici ve denetçilerinin bu Kanunda öngörülen şartları taşımaması,
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b)
İş
planına
ve
ibraz
edilen
belgelere
göre
sigorta
sözleşmesine taraf olanların hak ve menfaatlerinin yeterince
korunamayacağının
anlaşılması
veya
yükümlülüklerin
sürekli
ve
yeterli olarak yerine getirilebilecek şekilde oluşturulmaması,
c) Başvurunun yeterli beyan ve bilgileri içermemesi veya bu
Kanunda öngörülen şartları taşımadığının anlaşılması,
ç) Sigorta şirketleri ve reasürans şirketlerinin, gerekli
teknik donanım ya da yeterli sayıda nitelikli personele sahip
olmadığının veya ruhsat talep edilen alanda sigortacılık yapma
yeterliliğinin bulunmadığının yapılan denetimle tespit edilmesi,
hallerinden en az birinin gerçekleşmesi durumunda reddedilir.
Ruhsat iptali
MADDE 7 – (1) Bu Kanunun ruhsat iptaline ilişkin hükümleri saklı
kalmak kaydıyla;
a) Ruhsat verilmesine ilişkin şartların bir kısmının veya
tamamının kaybolması halinde, üç aydan az olmamak üzere, Müsteşarlık
tarafından verilecek süre içinde durumun düzeltilmemiş olması,
b) Ruhsatın verildiği tarihten itibaren bir yıl içinde veya
Müsteşarlığın uygun görüşüyle yapılanlar hariç olmak üzere aralıksız
olarak altı ay süre ile sigorta veya reasürans sözleşmesi
akdedilmemesi,
c) Sigortacılık mevzuatına aykırı uygulamalar sonucunda sigorta
sözleşmesi ile ilgili kişilerin hak ve menfaatlerinin tehlikeye
düştüğünün anlaşılması,
ç) 20 nci madde hükmü hariç olmak üzere, bu Kanun hükümlerinden
doğan
yükümlülüklerin
ağır
şekilde
ihlâl
edilmesi
veya
yükümlülüklerin ihlâlinin mutat hale gelmesi durumunda, Müsteşarlık
tarafından, üç aydan az olmamak kaydıyla, verilecek süre içinde
durumun düzeltilmemiş olması,
d) İş planında belirtilen hedeflerden, Müsteşarlığın bilgisi
dahilinde yapılan değişiklik dışında makul nedenler olmaksızın aşırı
derecede uzaklaşılmış olması,
hallerinden en az birinin gerçekleşmesi durumunda, sigorta
şirketlerinin ve reasürans şirketlerinin ilgili branş ya da bütün
branşlardaki ruhsatları Müsteşarlık tarafından iptal edilebilir.
Ruhsat iptali, ticaret siciline tescil ve Ticaret Sicil Gazetesi ile
Türkiye çapında dağıtımı yapılan ve tiraj bakımından ilk on sırada
yer alan günlük gazetelerden ikisinde ilan ettirilir.
(2) Ruhsatı iptal edilen şirketler, altı ayı geçmemek üzere
Müsteşarlık tarafından verilecek süre içinde iptal edilen ruhsatla
portföylerini
devretmek
zorundadır.
Aksi
takdirde
bağlantılı
Müsteşarlık re’sen devir de dâhil olmak üzere portföyün tasfiyesine
yönelik her türlü tedbiri almaya yetkilidir.
Ana sözleşme değişiklikleri
MADDE 8 – (1) Sigorta şirketleri ile reasürans şirketlerinin ana
sözleşmelerinin
değiştirilmesinde,
Müsteşarlığın
uygun
görüşü
aranır. Müsteşarlıkça uygun görülmeyen değişiklik tasarıları genel
kurul gündemine alınamaz ve genel kurulda görüşülemez. Sicil memuru,
Müsteşarlığın uygun görüşü olmaksızın ana sözleşme değişikliklerini
ticaret siciline tescil edemez.
İntifa ve oy kullanma haklarının edinilmesi
MADDE 9 – (1) Doğrudan veya dolaylı olarak bir sigorta veya
reasürans şirketinin sermayesinin yüzde onunu, yüzde yirmisini,
yüzde otuzüçünü veya yüzde ellisini bulacak ya da aşacak şekildeki
hisse edinimleri ile bir ortağa ait hisselerin söz konusu oranları
bulması veya bu oranların altına düşmesi sonucunu doğuran hisse
devirleri Müsteşarlığın iznine tâbidir.
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(2) Şirketin denetim ve yönetime etkili olabilecek şekilde
yönetim kurullarına üye belirleme imtiyazını veren hisse devri,
oransal sınırlamalara bakılmaksızın Müsteşarlığın iznine tâbidir.
(3) Birinci ve ikinci fıkra hükümlerine aykırı olarak izin
alınmaksızın yapılan hisse devirleri pay defterine kaydolunmaz.
(4) İntifa hakkı ile oy hakkının edinilmesinde de bu madde
hükümleri uygulanır.
(5) Doğrudan veya dolaylı olarak sermayenin ya da oy ve intifa
haklarının yüzde on ve daha fazlasına sahip olan veya bu oranların
altında olsa dahi şirketin denetim ve yönetimine etkili olabilecek
şekilde yönetim kurullarına üye belirleme imtiyazını veren hisselere
sahip olan ortakların, sigorta şirketi ve reasürans şirketi
Sigorta
kurucularında
aranan
nitelikleri
taşıması
şarttır.
şirketleri ile reasürans şirketleri, bu nitelikleri taşımayan
ortaklarını Müsteşarlığa bildirir. Kurucularda aranan nitelikleri
kaybeden
ortaklar
temettü
dışındaki
ortaklık
haklarından
yararlanamaz. Bu halde diğer ortaklık hakları kayyım tarafından
kullanılır.
(6) Bakan, faaliyet alanları itibarıyla sigorta şirketlerinin ve
reasürans
şirketlerinin
malî
bünyelerini
olumsuz
etkileyecek
durumdaki ortaklara, bu şirketlerde hisse sınırlamaları getirebilir.
Tasfiye, birleşme, devir, portföy devri ve iflas
MADDE 10 – (1) Bir sigorta şirketinin kendi talebi ile tasfiye
edilmesi, bir veya birkaç şirket ile birleşmesi veya aktif ve
pasifleri ile başka bir şirkete devrolunması, sigorta portföyünü
teminat ve karşılıkları ile birlikte kısmen veya tamamen diğer bir
şirkete devretmesi Bakanın iznine tâbidir. Reasürans şirketleri
hakkında da bu fıkra hükümleri uygulanır. Bu fıkra hükmüne aykırı
olarak yapılan tasfiye, birleşme, devralma ve portföy devirleri
hükümsüzdür.
(2)
Müsteşarlık,
lüzumu
halinde,
tasfiye
memurlarının
değiştirilmesini talep edebilir.
(3) Birleşme, devir ve portföy devirleri, Türkiye çapında
dağıtımı yapılan ve tiraj bakımından ilk on sırada yer alan günlük
gazetelerden ikisinde, birer hafta arayla en az ikişer defa
yayımlanmak suretiyle duyurulur. Sigorta sözleşmeleri devredilen
portföyde yer almak kaydıyla portföyünü devreden veya bir şirkete
devrolunan ya da birleşen şirketlerle sigorta sözleşmesi akdetmiş
olan kişiler; birleşme, devir ya da portföy devrini öğrendikleri
tarihten itibaren, devir, birleşme ya da portföy devri nedeniyle, üç
ay içinde sözleşmelerini feshedebilir.
(4) Sigorta şirketinin iflası halinde sigortalılar, iflas
masasına üçüncü sırada iştirak eder.
(5) Müsteşarlık, lüzumu halinde iflas masasındaki yetkililerin
değiştirilmesini talep edebilir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Sigorta Sözleşmeleri
Sigorta sözleşmeleri
MADDE
11
–
(1)
Sigorta
sözleşmelerinin
ana
muhtevası,
Müsteşarlıkça onaylanan ve sigorta şirketlerince aynı şekilde
uygulanacak olan genel şartlara uygun olarak düzenlenir. Ancak,
sigorta sözleşmelerinde işin özelliğine uygun olarak özel şartlar
tesis edilebilir. Bu hususlar, sigorta sözleşmesi üzerinde ve özel
şartlar başlığı altında herhangi bir yanılgıya neden olmayacak
şekilde açık olarak belirtilir.
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(2) Hayat sigortalarına ilişkin sözleşmelerin yapılmasına dair
teklifnamenin sigorta şirketine ulaştığı tarihten itibaren otuz gün
içinde sigorta şirketi tarafından reddedilmemesi halinde sigorta
sözleşmesi yapılmış olur.
(3) Sigorta şirketleri ve sigorta acenteleri tarafından, gerek
sözleşmenin kurulması gerekse sözleşmenin devamı sırasında sigorta
ettiren, lehdar ve sigortalıya yapılacak bilgilendirmeye ilişkin
hususlar yönetmelikle düzenlenir.
(4) Sigorta sözleşmelerinde kapsam dahiline alınmış olan riskler
haricinde, kapsam dışı bırakılmış riskler açıkça belirtilir.
Belirtilmemiş olan riskler teminat kapsamında sayılır.
(5) Sigorta sözleşmelerinde yabancı kelimelere yer verilemez.
Yabancı kelimelerin karşılığı olarak Türk Dil Kurumu tarafından
belirlenen kelimelerin kullanımı esastır.
Tarifeler
MADDE 12 – (1) Sigorta tarifeleri, sigortacılık esasına ve genel
kabul görmüş aktüeryal tekniklere uygun olarak sigorta şirketleri
tarafından serbestçe belirlenir. Ancak, bu Kanuna ve diğer kanunlara
göre ihdas edilen zorunlu sigortaların teminat tutarları ile tarife
ve talimatları Bakan tarafından tespit olunur ve Resmî Gazetede
yayımlanır.
(2) Bakan, gerek görülen hallerde hayat, bir yıldan uzun süreli
ferdî kaza, sağlık, hastalık ve ihtiyarî deprem sigortaları
tarifeleri
ile
prim,
formül
ve
cetvellerinin
uygulamaya
konulabilmesini Müsteşarlığın onayına tâbi kılabilir veya özel
kanunlardaki
hükümler
saklı
kalmak
kaydıyla
gerekli
görülen
hallerde, tespit ve ilan ettiği aracılık komisyonlarını, tasdike
tâbi kıldığı veya tespit ettiği her türlü tarifeyi serbest
bırakabilir.
Zorunlu sigortalar
MADDE 13 – (1) Bakanlar Kurulu, kamu yararı açısından gerekli
gördüğü
hallerde
zorunlu
sigortalar
ihdas
edebilir.
Sigorta
şirketleri, 20 nci maddenin ikinci fıkrasının (b) bendi ile üçüncü
fıkrası hükümleri saklı kalmak kaydıyla faaliyet gösterdiği sigorta
branşlarının
kapsamında
bulunan
zorunlu
sigortaları
yapmaktan
kaçınamaz.
(2) Müsteşarlık, zorunlu sigortaya konu teşkil eden menfaat
üzerinde yapacakları iş ve işlemler nedeniyle, ilgili kurum ve
kuruluşların
görüşlerini
alarak
zorunlu
sigorta
denetimi
yapabilecekleri belirlemeye yetkilidir.
(3) Bir faaliyetin icrası ya da bir şeyin kullanılması için izin
veya ruhsat vermeye veya bunları denetlemeye yetkili merciler ile
ikinci fıkra uyarınca belirlenen kurum ve kuruluşlar; yürütecekleri
iş ve işlemlerde, yapılması zorunlu sigortaların geçerli teminat
yaptırılmadığını
araştırmakla
tutarları
dâhilinde
yaptırılıp
yükümlüdür. Bu kurum ve kuruluşlar ile izin veya ruhsat vermeye ve
denetlemeye yetkili mercilerce, geçerli teminat tutarında sigorta
yapılmamış olduğunun tespiti halinde işlem yapılmaz. Geçerli teminat
alınana kadar sigortalının zorunlu sigortaya konu teşkil eden
faaliyeti yetkili merciler tarafından durdurulur.
Güvence Hesabı
MADDE 14 – (1) Bu Kanunun 13 üncü maddesi, 13/10/1983 tarihli ve
2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu ve 10/7/2003 tarihli ve 4925
sayılı Karayolu Taşıma Kanunu ile ihdas edilen zorunlu sorumluluk
sigortaları ile bu Kanunla mülga 21/12/1959 tarihli ve 7397 sayılı
Sigorta Murakabe Kanunu çerçevesinde ihdas edilmiş olan zorunlu
sigortalara ilişkin olarak aşağıdaki koşulların oluşması halinde
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ortaya çıkan zararların bu sigortalarla saptanan geçerli teminat
miktarlarına
kadar
karşılanması
amacıyla
Türkiye
Sigorta
ve
Reasürans Şirketleri Birliği nezdinde Güvence Hesabı oluşturulur.
(2) Hesaba;
a) Sigortalının tespit edilememesi durumunda kişiye gelen
bedensel zararlar için,
b) Rizikonun meydana geldiği tarihte geçerli olan teminat
tutarları dâhilinde sigortasını yaptırmamış olanların neden olduğu
bedensel zararlar için,
c) Sigorta şirketinin malî bünye zaafiyeti nedeniyle sürekli
olarak bütün branşlarda ruhsatlarının iptal edilmesi ya da iflası
halinde ödemekle yükümlü olduğu maddî ve bedensel zararlar için,
ç) Çalınmış veya gasp edilmiş bir aracın karıştığı kazada,
Karayolları Trafik Kanunu uyarınca işletenin sorumlu tutulmadığı
hallerde, kişiye gelen bedensel zararlar için,
d) Yeşil Kart Sigortası uygulamaları için faaliyet gösteren
Türkiye Motorlu Taşıt Bürosunca yapılacak ödemeler için,
başvurulabilir. Bakanlar Kurulu, gerekli görülen hallerde,
eşyaya
gelecek
zararların
kısmen
veya
tamamen
Hesaptan
karşılanmasına karar vermeye yetkilidir.
(3) Hesabın gelirleri; birinci fıkrada belirtilen zorunlu
sigortalar ve yeşil kart sigortaları için tahsil edilen toplam
primlerin yüzde biri oranında sigorta şirketlerince ödenecek katılma
payları ile sigorta ettirenlerden safî primlerin yüzde ikisi
oranında tahsil edilecek katılma paylarından oluşur. Bakan, bu
oranları binde beşe kadar indirmeye veya tekrar kanunî sınırlarına
kadar yükseltmeye yetkilidir.
(4) Sigorta şirketleri, üçüncü fıkra hükmü gereğince kendileri
tarafından ödenmesi gereken bir takvim yılına ilişkin katılma
paylarını takip eden yılın Şubat ayı sonuna kadar; sigorta
ettirenlerden tahsil edilen katılma paylarını ise tahsil edildikleri
ayı takip eden ayın sonuna kadar Hesaba yatırmak zorundadır.
(5) Hesap kapsamındaki her zorunlu sigorta ve yeşil kart
sigortası için ayrı hesap açılır ve bunların gelir ve giderleri bu
hesaplarda izlenir.
(6) Hesabın gelir ve giderleri ile işlemleri, Müsteşarlıkça her
yıl denetlenir.
(7)
Hesabın
kuruluşuna,
işleyişine,
fon
varlıklarının
nemalandırılmasına, Hesaptan yapılacak ödemelere, gerek ilgililere
gerekse Türkiye Motorlu Taşıt Bürosuna yapılacak rücûlara, 24 üncü
madde uyarınca oluşturulacak bilgi merkezine ve Komisyona yapılacak
katkı payı ve diğer harcamalara ilişkin esaslar yönetmelikle
düzenlenir.
Yurt dışında yaptırılabilecek sigortalar
MADDE 15 – (1) Türkiye’de yerleşik kişiler, Türkiye’deki
sigortalanabilir
menfaatlerini,
Türkiye’de
faaliyette
bulunan
sigorta şirketlerine ve Türkiye’de yaptırmak zorundadır.
(2) Ancak;
a) İhracat ve ithalat konusu mallar için nakliyat sigortası,
b)
Uçak,
gemi,
helikopter
için
dış
kredi
ile
satın
alındıklarında, münhasıran dış kredi miktarı ile sınırlı olarak ve
dış borç ödeninceye kadar; yurt dışından finansal kiralama yolu ile
getirilmelerinde ise finansal kiralama sözleşmesi süresi ile sınırlı
olarak yaptırılacak tekne sigortaları,
c) Gemilerin işletilmesinden doğan sorumluluk sigortası,
ç) Hayat sigortaları,
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d) Kişilerin Türkiye haricinde bulunacakları süre için bu süre
ile sınırlı olmak kaydıyla veya geçici olarak yurt dışında
kaldıkları sırada yaptırabilecekleri ferdî kaza, hastalık, sağlık ve
motorlu taşıt sigortaları,
yurt dışında da yaptırılabilir.
(3) Bakanlar Kurulu yurt dışında yaptırılabilecek sigortaların
kapsamını genişletmeye yetkilidir.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Malî Bünye
Teknik karşılıklar
MADDE 16 – (1) Sigorta şirketleri ve reasürans şirketleri
sigorta sözleşmelerinden doğan yükümlülükleri için, bu maddede
belirtilen esaslara göre yeteri kadar karşılık ayırmak zorundadır.
(2) Kazanılmamış primler karşılığı; yürürlükte bulunan her bir
sigorta sözleşmesine ilişkin olarak yazılan brüt primin gün esasına
göre takip eden hesap dönemine veya dönemlerine sarkan kısmından;
yürürlükte bulunan yıllık hayat sigortaları ile süresi bir yılı aşan
birikim priminin de alındığı hayat sigortalarında ise yazılan brüt
primlerden varsa birikime ayrılan kısım düşüldükten sonra kalan
tutarın takip eden döneme veya dönemlere sarkan kısmından oluşur.
Ancak, gün esasına göre karşılık hesaplaması mümkün olmayan
reasürans ve retrosesyon işlemlerinde, sekizde bir esasına göre
kazanılmamış primler karşılığı ayrılması mümkündür.
(3) Devam eden riskler karşılığı; sigorta sözleşmesinin süresi
boyunca üstlenilen risk düzeyi ile kazanılan primlerin zamana bağlı
dağılımının uyumlu olmadığı kabul edilen sigorta branşlarında,
ayrıca kazanılmamış primler karşılığının şirketin taşıdığı risk ve
beklenen masraf düzeyine göre yetersiz kalması halinde ayrılır.
(4) Dengeleme karşılığı; takip eden hesap dönemlerinde meydana
gelebilecek tazminat oranlarındaki dalgalanmaları dengelemek ve
katastrofik riskleri karşılamak üzere Müsteşarlıkça belirlenen
branşlar için ayrılan karşılıktır. Müsteşarlık, bu karşılığı ikame
edecek şekilde, belirlenen usûl ve esaslar çerçevesinde ihtiyat
ayrılmasına karar verebilir.
(5) Matematik karşılık; bir yıldan uzun süreli hayat, sağlık,
hastalık
ve
ferdî
kaza
sigortası
sözleşmeleri
için
sigorta
şirketleri tarafından sigorta ettirenler ile lehdarlara olan
yükümlülüklerini
karşılamak
üzere
sözleşme
teknik
esaslarında
belirtilen,
istatistiksel
ve
aktüeryal
yöntemler
kullanılarak
hesaplanan karşılıklar ile taahhüt edilmişse, bu karşılıkların
yatırıma yönlendirilmesi sonucu elde edilen gelirden sigortalılara
ayrılan pay karşılıkları toplamıdır.
(6) Muallâk tazminat karşılığı; kayda geçmiş ancak ödenmemiş
tazminat tutarları ile gerçekleşmiş ancak kayda geçmemiş tahmini
tazminat tutarları ve bu tazminatlar ile ilgili yapılan gider
karşılıkları ve bu tutarların yetersiz kalması durumunda yeterlilik
için Müsteşarlıkça belirlenen esaslar çerçevesinde ayrılan ek
karşılıklardan oluşur.
(7) İkramiyeler ve indirimler karşılığı; sigorta şirketlerinin
ikramiye veya indirim uygulamasına gitmesi durumunda, carî yılın
teknik sonuçlarına göre sigortalılar veya lehdarlar için ayrılan
ikramiye ve indirim tutarlarından oluşur.
(8) Teknik karşılıklarda reasürör payının, devredilen risk ve
primle orantılı olması esastır. Ancak, Müsteşarlık malî açıdan
belirleyeceği kriterleri karşılayamayan reasürörlere devredilen
işlerde reasürör payının düşülmemesini isteyebilir.
Bila-Train in practice – Modul Versicherungswesen (DE) – Versicherungsfachmann / frau – DE-TR

122

(9) Sigorta şirketleri ile reasürans şirketlerinin varlıkları,
teknik
karşılıkları
karşılayacak
düzeyde
olmalıdır.
Teknik
karşılıklara ilişkin usûl ve esaslar ile teknik karşılıkların
yatırılacağı varlıklara ilişkin hususlar yönetmelikle düzenlenir.
Teminatlar
MADDE 17 – (1) Sigorta şirketleri, yurt içinde akdetmiş
oldukları sigorta sözleşmelerinden doğan taahhütlerine karşılık
olarak
bu
maddede
belirlenen
esaslara
göre
teminat
ayırmak
zorundadır.
(2) Hayat branşında faaliyet gösteren sigorta şirketleri,
Müsteşarlıkça belirlenen dönemler itibarıyla ayrılan matematik
karşılıkları ile muallak tazminat karşılıklarının toplamından,
29/6/1956 tarihli ve 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu uyarınca
yapılan ikrazlar ve henüz tahsil edilmemiş prim alacakları tutarına
isabet eden matematik karşılıkların düşülmesinden sonra kalan tutara
karşılık gelen varlıkları Müsteşarlıkça belirlenen süreler içinde ve
Müsteşarlık lehine teminat olarak bloke veya ipotek ettirmek
zorundadır. Yeni kurulan sigorta şirketlerinde ilk üç yıl itibarıyla
tesis edilecek teminat tutarı, şirketin ödenmiş sermayesi de dikkate
alınarak Müsteşarlıkça tespit edilir. Ancak, bu şirketlerin bir yıl
ve bir yıldan kısa süreli verdikleri hayat, ferdî kaza, sağlık ve
hastalık teminatları için dördüncü fıkra hükümleri uygulanır.
(3) Hesap yılı içinde, hayat branşındaki tahsilatı aşacak
şekilde bu branşta sigortalılara ödeme yapmak zorunda kalan sigorta
şirketlerinin, söz konusu branşa ait teminat olarak gösterilen ve
bloke edilen varlıklarından, aşılan miktar dâhilinde Müsteşarlıkça
uygun görülecek kısım serbest bırakılır.
(4)
Hayat
dışı
sigorta
şirketleri,
hesaplama
yöntemi
yönetmelikle belirlenecek sermaye yeterliliğinin üçte birinden az
olmamak kaydıyla teminat olarak minimum garanti fonu tesis eder.
Minimum garanti fonu, hiç bir dönemde çalışılan branşlar itibarıyla
gerekli olan asgarî sermaye tutarlarının üçte birinden az olamaz.
Müsteşarlık tesis edilen minimum garanti fonu varlıkları üzerine
bloke veya ipotek tesis ettirmeye yetkilidir. Ancak, bu şirketlerin
bir yıldan uzun süreli yaptıkları ferdî kaza, hastalık ve sağlık
sigorta sözleşmeleri için ayıracakları teminatlar hakkında ikinci
fıkra hükmü uygulanır.
(5) Sigorta şirketlerinin faaliyetine son verdiği branşlara ait
teminat blokajı, sigortalılara karşı bu branşa ait tüm ödemelerin
yapılmış olması kaydıyla Müsteşarlıkça serbest bırakılır. Ancak,
şirketin ödeme güçlüğüne düşmesi halinde, Müsteşarlık, sigortalılara
teminatlardan ödeme yapılmasına karar verebilir.
(6) Teminatlar, sigortalıların tüm alacakları ödenmeden iflas
veya tasfiye masasına dâhil edilemez, haczolunamaz, üzerlerine
ihtiyati tedbir ve ihtiyati haciz konulamaz. Ancak, Müsteşarlığın,
sigortalı alacaklarının korunması amacıyla teminatlar üzerinde
ihtiyati tedbir koydurtma hakkı saklıdır.
(7) Müsteşarlık, sigorta şirketleri ve reasürans şirketleri ile
sigortacılık yapan diğer kuruluşların malî bünye ve özkaynak
yeterliliğine ilişkin düzenlemeleri yapmaya ve bloke edilecek
varlıkların tür, değerleme esasları ile blokaj, deblokaj, ipotek
tesisi ve fekkine ilişkin usûl ve esasları belirlemeye yetkilidir.
Bu işlemlere ilişkin masraflar ilgili şirket tarafından karşılanır.
Hesap esasları, kayıt düzeni ile temel malî tablo ve malî bünye
düzenlemeleri
MADDE 18 – (1) Sigorta şirketleri ve reasürans şirketleri,
hesaplarını ve malî tablolarını, Müsteşarlıkça belirlenecek esaslara
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ve örneğe uygun olarak düzenlemek, ilan ettirmek ve Müsteşarlığa
göndermek zorundadır.
(2) Sigorta şirketleri ile reasürans şirketleri bilançolarının,
kâr ve zarar cetvellerinin ve Müsteşarlıkça uygun görülecek diğer
malî tablolarının bağımsız denetim kuruluşlarına denetlettirilmesi
ve ilan ettirilmesi zorunludur. Müsteşarlık, sigorta şirketleri ve
reasürans
şirketlerinin
bağımsız
dış
denetim
kuruluşlarınca
denetlenmelerini düzenlemeye yetkilidir.
(3) Sigorta şirketleri ve reasürans şirketlerince ilan edilen
malî tabloların gerçeğe aykırılığının tespiti halinde Müsteşarlık,
genel kabul görmüş muhasebe kural ve ilkelerini göz önünde
bulundurarak söz konusu malî tabloları düzeltilmiş olarak yeniden
ilan ettirebilir.
sigorta
şirketleri
ile
reasürans
(4)
Müsteşarlık,
şirketlerinden, diğer kanunların zorunlu kıldığı defterlerden başka,
özel defterler tutmalarını talep etmeye ve bu defterlerin tâbi
olacağı esas ve usûlleri tespite, belirleyeceği esaslar ve örneklere
uygun olarak her türlü bilgi, cetvel, rapor, hesap özetleri ve malî
tablolar istemeye, gerekli gördüğü takdirde malî tabloları ilan
ettirmeye, sigortacılık sektörünün malî yapısının güçlendirilmesi
için finansal oranlar tespit etmeye, şirket kaynaklarının hangi
aktiflere ve ne oranda yatırılacağını belirlemeye yetkilidir.
(5) Gerekli görülen hallerde Müsteşarlık, sigorta şirketleri,
reasürans şirketleri, aracılar ve sigorta eksperlerinden her türlü
bilgi, belge ve raporu istemeye yetkilidir. Konsolide tabloların
oluşturulmasında
Müsteşarlık
ana
ortaktan,
ana
ortaklık
ise
konsolide finansal raporlama ile ilgili kuruluşlardan bu konuda her
türlü bilgi ve belgeyi talep etmeye yetkilidir.
Aktif azaltıcı işlem yasağı
MADDE 19 – (1) Sigorta şirketleri ile reasürans şirketlerinin
ortakları, yönetim kurulu üyeleri, denetçileri ve çalışanları,
şirket ana sözleşmesi veya genel kurul ya da yönetim kurulu kararı
ile saptanan hükümler dâhilinde personele yapılan ödemeler, yardım
veya verilen avanslar hariç, şirket kaynaklarını dolaylı ya da
dolaysız kullanamaz, iyiniyet kurallarına aykırı olarak aktifin
değerini düşüren işlemlerde bulunamaz ve hiçbir surette örtülü
kazanç aktarımı yapamaz. Sigorta şirketleri ile reasürans şirketleri
kendi borçları veya sigorta işlemlerinden doğanlar hariç olmak üzere
personeli, ortakları, iştirakleri veya diğer kişi ve kurumlar lehine
mal varlığını teminat olarak gösteremez, kefil olamaz ve kredi
sağlayamaz.
Malî bünyenin güçlendirilmesi
MADDE 20 – (1) Bir sigorta veya reasürans şirketinin minumum
garanti fonu tutarını karşılayamadığının, tesis etmesi gereken
teminatı
tesis
edemediğinin,
teknik
karşılıkları
karşılayacak
yeterli veya teknik karşılıklara uygun varlıklarının bulunmadığının
ya da sözleşmelerden doğan yükümlülüklerini yerine getiremediğinin
yahut şirketin malî bünyesinin sigortalıların hak ve menfaatlerini
tehlikeye
düşürecek
derecede
zayıflamakta
olduğunun
tespiti
hallerinde,
Bakan
uygun
bir
süre
vererek,
malî
bünyenin
güçlendirilmesine yönelik olarak ilgili sigorta ve reasürans
şirketinden;
a)
Malî
bünyesindeki
zaafiyetin
nasıl
giderileceğini
ve
sigortalıların hak ve menfaatlerinin nasıl korunacağını içeren
kapsamlı bir iyileştirme planı sunulması ve uygulanmasını,
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b) Sermayesinin artırılması, ödenmemiş kısmının ödenmesi,
sermayeye mahsuben şirkete ödeme yapılması veya kâr dağıtımının
durdurulması ya da ilave teminat tesis edilmesini,
c) Varlıklarının kısmen ya da tamamen elden çıkarılması veya
elden çıkarılmasının durdurulmasını, yeni iştirak ve sabit değerler
edinilmemesini,
ç) Malî bünyesini ve likiditesini güçlendirici ve riski azaltıcı
benzer tedbirler alınmasını,
d) Tespit edilecek gündemle genel kurulun olağanüstü toplantıya
çağrılmasını veya genel kurul toplantısının ertelenmesini,
e) Benzeri diğer hususların yerine getirilmesini,
isteyebilir.
(2) Ayrıca, Bakan;
a) Sigorta şirketlerinde şirketin faaliyette bulunduğu sigorta
branşlarından, reasürans şirketlerinde ise sigorta gruplarından
birine veya tamamına ait sigorta portföyünü teminat ve karşılıkları
ile birlikte başka şirket veya şirketlere devretmeye, devralacak
şirket bulunamadığı takdirde ise devredilecek portföyün tasfiyesine
yönelik her türlü tedbiri almaya,
b) Sigorta portföyünü sınırlandırmaya,
c) Yönetim veya denetim kurulu üyelerinden bir kısmını veya
tamamını görevden alarak ya da bu kurullardaki mevcut üye sayısını
artırarak bu kurullara üye atamaya veya sigorta veya reasürans
şirketinin yönetiminin kayyıma devredilmesini talep etmeye,
ç) Malî bünyenin güçlendirilmesine yönelik benzeri diğer
tedbirleri almaya,
yetkilidir. 4 üncü maddede öngörülen şartlar, bu fıkranın (c)
bendi uyarınca atanacak kişiler için de aranır.
(3)
Bu
maddede
öngörülen
tedbirlerin
uygulanmaması
veya
uygulanamayacağının anlaşılması, sigorta veya reasürans şirketinin
ödemelerini tatil etmesi, sigortalılara olan yükümlülüklerini yerine
getirememesi veya şirket özkaynaklarının minimum garanti fonunun
altına düşmesi halinde, Bakan, sigorta veya reasürans şirketinin tüm
branşlarda veya ilgili branşlarda yeni sigorta sözleşmesi akdetme ve
temdit yetkisini kaldırmaya, ruhsatlarını iptal ve varlıklarını
bloke etmeye yetkilidir.
(4) Sigorta şirketleri ve reasürans şirketleri dışında ve kendi
özel kanunları uyarınca, Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre
sigorta veya reasürans sözleşmesi yapan diğer kurum ve kuruluşların,
sözleşmelerden doğan yükümlülüklerini yerine getiremediğinin ve malî
bünyesinin sigortalıların hak ve menfaatlerini tehlikeye düşürecek
şekilde zayıflamakta olduğunun tespit edilmesi halinde, Bakan, malî
bünyenin güçlendirilmesine yönelik tedbirler almaya, yönetim ve
denetimde yer alan kişilerin tamamını veya bir kısmını görevden
alarak yenilerini atamaya veya yönetimin kayyıma devredilmesini
talep etmeye yetkilidir.
(5) Malî bünye zaafiyetinin kriterleri yönetmelikle belirlenir.
(6) Bu madde uyarınca şirket yönetim ve denetimine atananlar,
şirkete ait doğmuş veya doğacak kamu borçlarından, sosyal güvenlik
kuruluşlarına
olan
borçlarından
ve
şirketin
diğer
malî
yükümlülüklerinden sorumlu tutulamaz. Bu madde uyarınca atanan kamu
görevlileri hakkında ceza davası açılabilmesi Bakanın iznine tâbi
olduğu
gibi
bu
kişiler
hakkında
açılan
hukuk
davaları
da
Müsteşarlığa karşı açılmış sayılır. Müsteşarlık tarafından açılan
davalar hariç olmak üzere bu kişiler hakkında açılan davalar ve
başlatılan soruşturma ve kovuşturmalarda, yargılama giderleri ve
Türkiye Barolar Birliğince açıklanan asgarî ücret tarifesinde
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belirlenen avukatlık ücreti, Müsteşarlık bütçesinden karşılanır.
Türk Ticaret Kanununun yönetim kurulunun ibrasına ilişkin hükümleri
bu madde uyarınca atananlar hakkında uygulanmaz.
BEŞİNCİ BÖLÜM
Aktüerler, Aracılar ve Sigorta Eksperleri
Aktüerler ve brokerler
MADDE 21 – (1) Sigorta şirketleri ile reasürans şirketleri,
yeterli sayıda aktüerle çalışmak zorundadır. Müsteşarlık tarafından
aktüerlerin kaydedildiği bir Aktüerler Sicili tutulur. Sicile
kaydolunmadan aktüerlik yapılamaz. Aktüerlik unvanının kazanılması
ile aktüerlerin görev ve yetkilerine ilişkin usûl ve esaslar
yönetmelikle belirlenir.
(2) Brokerlik, Müsteşarlıktan alınan brokerlik ruhsatı ile
yapılır. Müsteşarlık, ruhsat ile ilgili işlemlerin incelemeye ve
onaya hazır hale getirilmesi hususunda ilgili sivil toplum ve meslek
kuruluşlarına görev verebilir. Brokerlerin görev ve yetkilerine
ilişkin usûl ve esaslar yönetmelikle belirlenir.
(3) Sigorta şirketlerinin, sigorta acentelerinin ve sigorta
eksperlerinin ortakları, yönetim ve denetiminde bulunan kişiler ve
bunlar adına imza atmaya yetkili olanlar ile meslekî faaliyette
bulunan şirket çalışanları; brokerlik yapamaz, tüzel kişi brokerin
yönetim ve denetim kurullarında görev alamaz, imzaya yetkili olarak
çalışamaz, bunlara ortak olamaz ve bunlardan ücret karşılığı
herhangi bir iş kabul edemez. Bu sınırlandırmalar söz konusu
kimselerin eş ve velayeti altındaki çocukları için de geçerlidir.
(4) Sigorta brokerliği yapması yasaklananlar, brokerlik ile
ilgili faaliyetlerde çalıştırılamaz ve her ne şekilde olursa olsun
bu kişilerle brokerlik mesleğinin icrası için işbirliği yapılamaz.
(5) Sigorta brokerleri ve bunların yanlarında çalışanlar, işleri
dolayısıyla
öğrendikleri
bilgi
ve
sırları
ilgililerin
izni
olmaksızın açıklayamaz. Ancak, suç teşkil eden hallerin yetkili
mercilere duyurulması zorunludur.
Sigorta eksperleri
MADDE 22 – (1) Sigorta eksperliği gerçek veya tüzel kişilerce
yapılır.
(2) Sigorta eksperliği yapmak isteyen kişilerin;
a) Müsteşarlıktan sigorta eksperlik ruhsatı alması,
b) Levhaya yazılı olması,
gerekir.
(3) Yabancı sigorta eksperlerinin faaliyetlerine ilişkin usûl ve
esasları belirlemeye Bakanlar Kurulu yetkilidir.
(4) Sigorta eksperi unvanı, sigorta eksperliği ruhsatnamesinin
alınmasından
sonra
kazanılır.
Sigorta
eksperliği
yapacaklar,
ruhsatnamelerini aldıktan sonra Levhaya kayıt olmak için Türkiye
Odalar ve Borsalar Birliğine başvurur. Müsteşarlık, ruhsatnameye
ilişkin işlemlerin incelemeye ve onaya hazır hale getirilmesi
hususunda ilgili sivil toplum ve meslek kuruluşlarına görev
verebilir.
(5) Sigorta eksperinin kaydı;
a) Almış olduğu ruhsatların tümü iptal edilmişse,
b) Hakkında meslekten çıkarma kararı verilmişse,
c) Levhaya yazılmasından itibaren altı ay içinde mesleğini ifa
etmezse,
ç) Sigorta eksperliğinden ayrılmışsa,
d) Tespit edilen kayıt ücretini süresi içinde yatırmamışsa veya
aidatını üç yıl üst üste hiç ödememişse,
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Levhadan silinir.
(6) Levhadan silinme kararı verilmeden önce sigorta eksperinin
yazılı savunması istenir. Ayrıca, Levhadan silinme kararının
verilebilmesi için sigorta eksperinin savunmasının dinlenmesi veya
dinlenmek üzere kendisine yapılan çağrıya uymamış olması gerekir.
Levhadan silinme kararı gerekçeli olarak verilir.
(7) Levhadan silinmeyi gerektiren hallerinin sona erdiğini ispat
eden sigorta eksperi, Levhaya yeniden yazılma hakkını kazanır.
Ancak, hakkında meslekten çıkarma kararı verilmiş olan kişinin bir
daha Levhaya yazılması mümkün değildir. Levhaya yeniden yazılan
sigorta eksperinden kayıt ücreti alınmaz.
(8) Levhaya yeniden yazılma talebinde bulunanlar, Levhaya
yazılma şartlarının varlığının devam ettiğini ispatla zorunlu
tutulabilir. Levhaya yeniden yazılma talebinin reddine ilişkin karar
gerekçeli olarak verilir.
(9) Levhadan silinen veya Levhaya yeniden yazılma talebi
reddolunan
kişi,
bu
kararlara
karşı
onbeş
iş
günü
içinde
Müsteşarlığa
yazılı
itirazda
bulunabilir.
Yapılacak
itiraz
karşısında Müsteşarlık en geç onbeş iş günü içinde görüşünü
bildirmek zorundadır. Bu karar kesindir.
(10) Gerçek kişi sigorta eksperleri, sigorta eksperliğini mutat
meslek halinde yapmak zorundadır. Gerçek kişi sigorta eksperleri, bu
faaliyetlerine devam ettikleri sürede esnaf veya tacir sıfatıyla
mesleğin niteliği ile bağdaşması mümkün olmayan başka bir işle
uğraşamaz, sigorta acenteliği ve brokerlik faaliyetinde bulunamaz.
(11) Bir gerçek kişi sigorta eksperi birden fazla büro açamaz.
(12) Tüzel kişi sigorta eksperleri münhasıran sigorta eksperliği
konusunda faaliyet göstermek zorundadır. Tüzel kişi sigorta eksperi
ile iş yapılması durumunda, eksperlik işi tüzel kişiye verilir.
Ancak, işi takip edecek olan sigorta eksperine tüzel kişi tarafından
yetki belgesi düzenlenir. Ekspertiz raporunda şirket kaşesi yanında
gerçek kişi sigorta eksperinin de imzası yer alır. Tüzel kişi
sigorta eksperleri nezdinde çalışan sigorta eksperleri, tüzel
kişilerden bağımsız olarak iş kabul edemez, ücretli veya maaşlı bir
görevde bulunamaz ve hiçbir şekilde bir başka tüzel kişi sigorta
eksperinin nam ve hesabına çalışamaz.
(13)
Sigorta
eksperi
tarafsız
olmak
zorundadır.
Sigorta
eksperleri, taraflardan birisi ile arasında tarafsızlığını şüpheye
düşürecek önemli nedenler veya taraflardan birisi ile 18/6/1927
tarihli ve 1086 sayılı Hukuk Usûlü Muhakemeleri Kanununun 245 inci
maddesinin (1), (2) ve (3) numaralı bentlerinde yazılı derecelerde
akrabalığı veya bir iş ortaklığı varsa, sigorta eksperliği görevini
kabul edemez. Bu hüküm, tüzel kişi sigorta eksperlerinin yanında
çalıştırdıkları sigorta eksperleri için de geçerlidir. Bu hükme
aykırı olarak düzenlenen raporlar geçersizdir.
(14) Sigorta şirketlerinin, sigorta acentelerinin ve brokerlerin
ortakları, yönetim ve denetiminde bulunan kişiler ve bunlar adına
imza atmaya yetkili olanlar ile meslekî faaliyette bulunan şirket
çalışanları
sigorta
eksperliği
yapamaz;
tüzel
kişi
sigorta
eksperlerinin yönetim ve denetim kurullarında görev alamaz, imzaya
yetkili olarak çalışamaz, bunlara ortak olamaz ve bunlardan ücret
karşılığı herhangi bir iş kabul edemez. Bu sınırlandırmalar söz
konusu kimselerin eş ve velayeti altındaki çocukları için de
geçerlidir.
(15) Sigorta eksperleri ve bunların yanlarında çalışanlar,
işleri dolayısıyla öğrendikleri bilgi ve sırları ilgililerin izni
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olmaksızın açıklayamaz. Ancak, suç teşkil eden hallerin yetkili
mercilere duyurulması zorunludur.
(16)
Sigorta
eksperliği
yapması
yasaklananlar,
sigorta
eksperliği ile ilgili faaliyetlerde çalıştırılamayacakları gibi bu
kişilerle her ne şekilde olursa olsun sigorta eksperliği mesleğinin
icrası için işbirliği yapılamaz.
(17) Maddî hasarla sonuçlanan trafik kazaları için yetkili
sigorta
eksperleri
tarafından
düzenlenmiş,
örneği
İçişleri
Bakanlığınca tespit olunacak rapor, sigorta tazminatının ödenmesinde
Karayolları Trafik Kanununun 99 uncu maddesindeki kaza ve zarara
ilişkin tespit tutanağı hükmündedir. Eksperler tarafından düzenlenen
raporlar delil niteliğindedir.
(18) Sigorta eksperleri, kendilerine teklif edilen işi herhangi
bir sebep göstermeksizin reddedebilir; ancak, mücbir nedenler ve
umulmayan haller hariç olmak üzere en geç üç iş günü içinde işi
kabul edip etmediğini, işi teklif edene yazılı olarak bildirmek
zorundadır. Bildirimde bulunmayan sigorta eksperi, işi kabul etmiş
sayılır.
(19) Sigorta eksperi, sigortacı veya sigorta ettiren ya da
sigorta sözleşmesinden menfaat sağlayan kişiler tarafından serbestçe
tayin edilebilir. Sigorta sözleşmesinde, sigorta eksperinin sigorta
ettiren veya sigorta sözleşmesinden menfaat sağlayan kişiler
tarafından
tayin
edilmesi
halinde
ücretin
hangi
tarafça
karşılanacağı belirtilir. Sözleşmede belirtilmediği takdirde ücret
sigortacı
tarafından
ödenir.
İki
sigorta
eksperi
tarafından
reddolunan kişi, kendisine sigorta eksperi tayin edilmesini Sigorta
Eksperleri İcra Komitesinden talep edebilir. Tayin olunan sigorta
eksperi, Komite tarafından belirlenen ücret karşılığında işi kabul
etmek zorundadır. Ancak, işi kabul zorunluluğu bu maddenin onyedinci
fıkrası uyarınca düzenlenen kaza ve zarara ilişkin tespit tutanağı
için uygulanmaz.
(20) Ekspertiz ücretinin miktarı, sigorta eksperi ile kendisini
tayin eden taraf arasında serbestçe kararlaştırılır.
(21)
Sigorta
eksperliği
kursları,
sınavları
ve
stajı,
yönetmelikle belirlenecek her bir eksperlik dalı için ayrı ayrı
yapılır. Sigorta eksperlik kursu ve diğer eğitim faaliyetleri,
8/2/2007 tarihli ve 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanununa tâbi
değildir.
(22) Bu Kanuna göre yetkili olanlar dışında hiçbir kişi, sigorta
eksperliği faaliyetinde bulunamayacağı gibi ticaret unvanlarında
veya herhangi bir belgede, sigorta eksperliği iş ve işlemleriyle
uğraştığı izlenimini yaratacak kelime ve işaretler kullanamaz.
Sigorta acenteleri
MADDE 23 – (1) Sigorta acenteliği gerçek veya tüzel kişilerce
yapılır. Sigorta acenteliği yapmak isteyenlerin Türkiye Odalar ve
Borsalar Birliğince tutulan Levhaya yazılı olması gerekir.
(2) Sigorta acenteliği yapacakların niteliklerine ilişkin usûl
ve esaslar yönetmelik ile belirlenir. Sigorta acenteliği yapacaklar,
Müsteşarlıktan bu nitelikleri taşıdıklarını gösteren bir belge
alarak Levhaya kayıt olmak için Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine
başvurur.
Müsteşarlık,
belge
alınmasına
ilişkin
işlemlerin
incelemeye ve onaya hazır hale getirilmesi için Türkiye Odalar ve
Borsalar Birliğine görev verebilir. Türkiye Odalar ve Borsalar
Birliği bu işlemlerin gerçekleştirilmesi için uygun gördüğü ilgili
sivil toplum ve meslek kuruluşları ile işbirliği yapabilir.
(3) Bankalar ile özel kanunla kurulmuş ve kendisine sigorta
acenteliği yapma yetkisi tanınan kurumlar hakkında bu maddenin
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birinci
fıkrasında
yer
alan
Levhaya
kayıt
zorunluluğu
ile
Müsteşarlıktan belge almaya ilişkin ikinci fıkrası hükmü uygulanmaz.
(4) Aşağıdaki hallerde sigorta acentesinin kaydı;
a)
Sigorta
acenteliği
yapması
için
gerekli
nitelikleri
kaybetmişse,
b) Hakkında meslekten çıkarma kararı verilmişse,
c) Levhaya yazılmasını müteakip altı ay içinde faaliyete
geçmezse,
ç) Sigorta acenteliğinden ayrılmışsa,
d) Ticaret veya ticaret ve sanayi odasındaki kaydı silinmişse,
e) Tespit edilen kayıt ücretini süresi içinde yatırmamışsa veya
aidatını üç yıl üst üste hiç ödememişse,
Levhadan silinir.
(5) Levhadan silinme kararı verilmeden önce sigorta acentesinin
yazılı savunması istenir. Levhadan silinme kararının verilebilmesi
için sigorta acentesinin savunmasının dinlenmesi veya savunması
dinlenmek üzere kendisine yapılan çağrıya uymamış olması gerekir.
Levhadan silinme kararı gerekçeli olarak verilir.
(6) Levhadan silinmeyi gerektiren hallerinin sona erdiğini ispat
eden sigorta acentesi, Levhaya yeniden yazılma hakkını kazanır.
Ancak, hakkında meslekten çıkarma kararı verilmiş olan kişinin bir
daha Levhaya yazılması mümkün değildir. Levhaya yeniden yazılan
sigorta acentesinden kayıt ücreti alınmaz.
(7) Levhaya yeniden yazılma talebinde bulunanlar, Levhaya
yazılma şartlarının varlığının devam ettiğini ispatla zorunlu
tutulabilir. Levhaya yeniden yazılma talebinin reddine ilişkin karar
gerekçeli olarak verilir.
(8) Levhadan silinen veya Levhaya yeniden yazılma talebi
reddolunan kişi, bu kararlara karşı onbeş iş günü içinde Türkiye
Odalar ve Borsalar Birliği Yönetim Kuruluna yazılı itirazda
bulunabilir. Yapılacak itiraz karşısında Türkiye Odalar ve Borsalar
Birliği Yönetim Kurulu en geç onbeş iş günü içinde görüşünü
bildirmek zorundadır. Bu karar kesindir.
(9) 23/2/1995 tarihli ve 4077 sayılı Tüketicinin Korunması
Hakkında Kanunun 4/A maddesinin üçüncü fıkrası hükmü sigorta
acenteleri için sadece acentelik faaliyeti dolayısıyla sunulan
hizmetlerde uygulanır. Sigorta şirketinin sağlayıcı olarak yaptığı
ayıplı hizmetlerden sigorta acentesi sorumlu değildir.
(10) Bankalar ile özel kanunla kurulmuş ve kendisine sigorta
acenteliği yapma yetkisi tanınan kurumlar ve sözleşme yapmaya veya
prim tahsiline, hayat sigortaları veya zorunlu sigortalarla sınırlı
olarak
yetki
verilen
sigorta
acenteleri
hariç
olmak
üzere
kendilerine sözleşme yapma veya prim tahsil etme yetkisi verilen
sigorta acenteleri, bireysel emeklilik işlemleriyle ilgili acentelik
faaliyeti dışında başka bir ticarî faaliyette bulunamaz.
(11) Bakanlar Kurulu, yabancı sigorta acentelerinin Türkiye’deki
faaliyetleri ile Türkiye’de faaliyet gösteren sigorta acentelerinin
yabancı sigorta şirketleri adına Türkiye’deki aracılık hizmetlerine
ilişkin düzenleme yapmaya yetkilidir.
(12) Sigorta şirketlerinin, sigorta sözleşmeleri için brokerlik
yapanların ve sigorta eksperlerinin yönetim ve denetiminde bulunan
kişiler ile bunlar adına imza atmaya yetkili olanlar sigorta
acentelerinin yönetim ve denetim kurullarında görev alamaz; imzaya
yetkili olarak çalışamaz; bu şirketlere ortak olamaz ve bunlardan
ücret karşılığı herhangi bir iş kabul edemez. Bu sınırlandırmalar
söz konusu kimselerin eş ve velayeti altındaki çocukları için de
geçerlidir. Ancak, sigorta şirketlerinin yönetiminde, denetiminde
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bulunan kişiler ile bunlar adına imza atmaya yetkili olanların eş ve
velayeti altındaki çocukları için sınırlandırma bu kişilerin
faaliyette bulunduğu şirketin sigorta acenteliği içindir.
(13) Bu Kanuna göre yetkili olanlar dışında hiçbir gerçek veya
tüzel kişi, sigorta acenteliği faaliyetinde bulunamayacağı gibi
ticaret unvanlarında veya herhangi bir belgede, sigorta acenteliği
iş ve işlemleriyle uğraştığı izlenimini yaratacak kelime ve
işaretler kullanamaz.
(14)
Sigorta
acenteliği
yapmaktan
yasaklananlar,
sigorta
acenteliğiyle ilgili faaliyetlerde çalıştırılamayacakları gibi bu
kişilerle her ne şekilde olursa olsun sigorta acenteliği mesleğinin
icrası için işbirliği yapılamaz.
(15) Sigorta acentesi, acentelik sözleşmesinin sona ermesi
halinde, sigorta ettirenlerle yaptığı veya kısa bir süre içinde
yapacağı işlerle ilgili sözleşme ilişkisi devam etmiş olsaydı elde
edeceği komisyona hak kazanır.
(16) Sözleşme ilişkisinin sona ermesinden sonra sigorta şirketi
sigorta acentesinin portföyü sayesinde önemli menfaatler elde ediyor
ve hakkaniyet gerektiriyorsa, sigorta acentesi, sigorta şirketinden
tazminat talep edebilir. Ancak, sigorta acentesinin haklı bir nedene
dayanmaksızın
sözleşmeyi
feshetmesi
ya
da
kendi
kusuruyla
sözleşmenin feshine neden olması halinde tazminat hakkı düşer.
(17) Sigorta acenteleri ile bunların yanlarında çalışanlar,
işleri dolayısıyla öğrendikleri bilgi ve sırları ilgililerin izni
olmaksızın açıklayamaz. Ancak, suç teşkil eden hallerin yetkili
mercilere duyurulması zorunludur.
(18) Türk Ticaret Kanununun acentelere ilişkin hükümleri sigorta
acenteleri hakkında da uygulanır.
ALTINCI BÖLÜM
Meslek Örgütlenmeleri
Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği
MADDE 24 – (1) Sigorta şirketleri ve reasürans şirketleri,
merkezi İstanbul’da bulunan ve kamu kurumu niteliğinde bir meslek
kuruluşu olan, Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliğine,
ruhsat almalarından itibaren bir ay içinde üye olmak zorundadır.
Ancak,
Bakanlar
Kurulu,
üye
olma
zorunluluğunu
kaldırmaya
yetkilidir. Sigorta şirketleri ile reasürans şirketleri hakkında
18/5/2004 tarihli ve 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
ile Odalar ve Borsalar Kanununun 9 uncu maddesinin yedinci fıkrası
hükmü uygulanmaz.
(2) Birlik üyesi olan sigorta şirketi ve reasürans şirketinin,
Birlik Yönetim Kurulu tarafından derhal Levhaya kaydedilmesi
gerekir. Aşağıdaki hallerde sigorta şirketi ve reasürans şirketinin
kaydı;
a) Almış olduğu ruhsatların tümü iptal edilmişse,
b) Tüm branşlarda yeni sigorta ve reasürans sözleşmesi yapma
yetkisi kaldırılmışsa,
c) Ruhsatın verildiği tarihten itibaren bir yıl içinde veya
Müsteşarlığın bilgisi dâhilinde yapılanlar hariç olmak üzere,
aralıksız olarak altı ay süre ile sigorta veya reasürans sözleşmesi
akdetmemişse,
ç) Sigorta şirketi ve reasürans şirketi hakkında iflas veya
tasfiye kararı verilmişse,
d) Kendisine yapılan tebligata rağmen süresi içinde giderlere
katılma paylarını ve aidatlarını ödememişse,
Levhadan silinir.
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(3) Levhaya kayıtlı olmayan sigorta şirketi ve reasürans şirketi
Genel Kurulda seçme ve seçilme hakkına sahip değildir. Levhadan
silinmeyi gerektiren hallerinin sona erdiğini ispat eden sigorta
şirketi veya reasürans şirketi, Levhaya yeniden yazılma hakkını
kazanır. Levhaya yeniden yazılan sigorta şirketi ve reasürans
şirketinden giriş aidatı alınmaz.
(4) Birlik Yönetim Kurulu gerekli gördüğü hallerde, nedenlerini
de açıklamak suretiyle Levhaya yeniden yazılma talebinde bulunan
sigorta
şirketi
veya
reasürans
şirketini,
Levhaya
yazılma
şartlarının varlığının devam ettiğini ispatla zorunlu tutabilir.
Levhaya yeniden yazılma talebinin reddine ilişkin karar gerekçeli
olarak verilir.
(5) Levhadan silinen veya Levhaya yeniden yazılma talebi
reddolunan sigorta şirketi ve reasürans şirketi, Yönetim Kurulunun
silme veya ret kararına karşı onbeş iş günü içinde Müsteşarlığa
yazılı itirazda bulunabilir. Yapılacak itiraz karşısında Müsteşarlık
en geç onbeş iş günü içinde kararını bildirmek zorundadır.
Müsteşarlığın bu konuda vereceği karar kesindir.
(6) Ruhsatlarının tümü iptal edilen, hakkında iflas ve tasfiye
kararı verilen veya başka nedenlerle faaliyeti sona eren sigorta
şirketlerinin ve reasürans şirketlerinin Birlik üyelikleri düşer.
(7) Birliğin amacı;
a) Sigortacılık mesleğinin gelişmesini temin etmek,
b) Üyelerinin dayanışma, birlik ve sigortacılık mesleğinin
gerektirdiği vakar ve disiplin içinde ekonominin ihtiyaçlarına uygun
olarak çalışmalarını sağlamak,
c) Haksız rekabeti önlemek üzere gerekli kararları almak ve
uygulamaktır.
(8) Birliğin görev ve yetkileri şunlardır:
a) Sigortacılık mesleğinin gelişmesini sağlayıcı önlemler almak,
bu amaçla araştırma kuruluşları tesis etmek ve bu konudaki araştırma
ve çalışmaları desteklemek.
b) Türkiye’de sigortacılığı temsil etmek ve tanıtmak için
gerekli girişimlerde bulunmak, yurt içi ve yurt dışındaki ilgili
kuruluşlara gerektiğinde üye olmak ve delege göndermek.
c) Gerektiğinde sigorta sözleşmelerine ilişkin rehber tarifeleri
hazırlayarak sektörün hizmetine sunmak.
ç) Sigortacılık mevzuatı ile kendisine verilen görevleri yerine
getirmek ve aldığı kararların ve önlemlerin uygulanmasını izlemek.
d) Uyulması zorunlu meslek kurallarını belirlemek, üyelerinin
mesleğin gerektirdiği disiplin içinde ekonominin ihtiyaçlarına uygun
olarak çalışmalarını sağlamak, üyeleri arasındaki haksız rekabeti
önlemek amacıyla, gerekli her türlü tedbiri almak ve uygulamak.
e) Sigortacılık konusunda eğitim vermek amacıyla ilgili kuruluş
ve
derneklerle
işbirliği
yapmak,
seminerler
ve
konferanslar
düzenlemek, kitap, dergi ve broşürler yayımlamak.
f) Gerekli sayı ve nitelikte sigorta inceleme ve araştırma
komiteleri kurmak, görev, yetki ve çalışma şekillerini düzenlemek.
g) Üyelerinin yıllık faaliyet sonuçları hakkında her yıl
raporlar hazırlamak ve bu raporları üyelerine ve ilgililere
dağıtmak.
ğ) Sigortalarla ilgili bilgilerin tutulmasını sağlamak ve bu
amaçla bilgi merkezi oluşturmak.
h) Sigortacılıkta tahkimin işleyişini düzenlemek ve sigorta
hakemlerinin listesini tutmak.
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(9) Birlik, ilgili olduğu meslekler konusundaki mevzuat ile
almış olduğu karar ve önlemlerin uygulanmasını takip eder ve
Müsteşarlıkça alınması talep edilen tedbirleri alır.
(10) Birlik, Müsteşarlığın uygun görüşü alınarak bu Kanun
hükümleri çerçevesinde sigortacılıkla ilgili tüzel kişiliği haiz
büro, şirket ve vakıf kurmaya ve kurulu şirketlere iştirak etmeye
yetkilidir.
(11) Birliğin organları; Genel Kurul, Yönetim Kurulu, Başkanlık,
Başkanlık Divanı, Disiplin Kurulu ve Denetim Kuruludur. Sigorta
şirketleri
ve
reasürans
şirketleri
Genel
Kurul
dışında
bu
organlardan yalnız birinde asıl üye ile temsil edilir.
(12) Sigorta şirketleri ile reasürans şirketleri Genel Kurulda,
genel müdür veya vekili tarafından temsil edilir. Müsteşarlık,
Birlik Genel Kurulunda temsilci bulundurabilir.
(13) Genel Kurulca iki yıl için seçilen Başkanlık Divanı;
başkan, başkan yardımcısı ile Yönetim Kurulunun ilk toplantıda kendi
aralarından seçecekleri saymandan oluşur.
(14) Birlik Başkanı ile Yönetim Kurulu, Disiplin Kurulu ve
Denetim Kurulu asıl ve yedek üyeleri Genel Kurul tarafından seçilir.
Birlik Başkanı Yönetim Kurulunun da başkanıdır. Yönetim Kurulu üye
sayısı, Genel Kurul yapıldığı tarihte kayıtlı olan üye sayısına göre
belirlenir. Üye sayısı elli ve elliden az ise yedi, elli ve altmış
arasında ise dokuz, altmış ve daha fazla ise onbir üyeden ve her
halükârda dört yedek üyeden oluşur. Disiplin Kurulu ve Denetim
Kurulu, üçer asıl ve ikişer yedek üyeden teşekkül eder. Birlik
Başkanı, Yönetim Kurulu, Disiplin Kurulu ve Denetim Kurulunun görev
süresi iki yıldır. Disiplin Kurulu ve Denetim Kurulu ilk toplantıda
bir başkan seçer.
(15) Birliğin çalışma esasları ve faaliyetlerinin kapsamı
yönetmelikle
belirlenir.
Sigorta
şirketleri
ile
reasürans
şirketleri, Birlik tarafından alınacak karar ve tedbirlere uymak
zorundadır.
(16) Sigorta şirketleri ve reasürans şirketleri Birlik üyeliğine
girişte ve her yıl Genel Kurul tarafından belirlenen miktarda giriş
aidatı öder. Birliğin masraflarına iştirak payları, üyelerinin bir
yıl zarfında Türkiye dahilinde elde ettikleri direkt prim gelirleri
toplamına göre yönetmelikteki esaslar dairesinde hesap edilir ve
paylaştırılır. Aidatlar ve giderlere katılma payları yönetmelikle
belirtilen süre içinde ödenmediği takdirde Birlik tarafından icra
yoluyla tahsil olunur. Giderlere katılma paylarının ödenmesine dair
kararlar 9/6/1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanununun 68
inci maddesinde yazılı resmî belge niteliğindedir.
(17) Birlik, oluşturacağı bilgi merkezinin giderlerine katkı
için de sigorta şirketlerinden katılım talep edebilir. Katılma payı,
bilgi merkezinde verilerinin toplanmasına karar verilen sigortalara
ilişkin şirketler tarafından gerçekleştirilen prim üretiminin binde
birini aşmamak üzere Müsteşarlıkça belirlenir. Müsteşarlık, bu
oranın yüzde elli oranında azaltılmasına veya artırılmasına karar
verebilir. Bilgi merkezi giderlerine, gerekli görülmesi durumunda,
Birlik bütçesinden ve Müsteşarlığın uygun görüşü alınarak Hesaptan
katkı sağlanabilir.
(18) Birliğin bu madde uyarınca aldığı karar ve tedbirlere
zamanında ve tam olarak uymayan üyeler hakkında Yönetim Kurulunca
ikibin Türk Lirasından altıbin Türk Lirasına kadar idarî para cezası
uygulanır.
tarafından
(19)
Birliğin
tüm
faaliyetleri
Müsteşarlık
denetlenir.
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Birlik organlarının seçim esasları ve yasaklar
MADDE 25 – (1) Birliğin organ seçimleri gizli oy ve açık tasnif
ile yapılır ve organlarda her üyenin bir oy hakkı vardır.
(2) Seçim yapılacak Genel Kurul toplantısından en az onbeş gün
önce Birlik seçimleri için üyelerin temsilcilerini belirleyen liste,
toplantının gündemi, yeri, günü, saati ile çoğunluk olmadığı
takdirde yapılacak ikinci toplantıya dair hususları belirten bir
yazıyla birlikte üç nüsha olarak o yer ilçe seçim kurulu başkanı
olan hâkime tevdi edilir. Seçim yapılacak yerde birden fazla ilçe
seçim kurulu bulunması halinde, görevli hâkim, Yüksek Seçim
Kurulunca belirlenir. Toplantı tarihlerinin, gündemde yer alan diğer
konular göz önünde bulundurularak görüşmelerin bir cumartesi günü
akşamına kadar sonuçlanması ve seçimlerin, ertesi günü olan pazar
gününün dokuz ile onyedi saatleri arasında yapılmasını sağlayacak
şekilde düzenlenmesi zorunludur.
(3) Hâkim, gerektiğinde ilgili kayıt ve belgeleri de getirtip
incelemek suretiyle varsa noksanları tamamlattırdıktan sonra seçime
katılacak üyeleri belirleyen liste ile ikinci fıkrada belirtilen
diğer hususları onaylar. Onaylanan liste ile toplantıya ait diğer
hususlar Birliğin ilan yerlerinde asılmak suretiyle üç gün süre ile
ilan edilir.
(4) İlan süresi içinde listeye yapılacak itirazlar hâkim
tarafından incelenir ve en geç iki gün içinde karara bağlanır.
(5) Bu suretle kesinleşen listeler ile toplantıya ait diğer
hususlar onaylanarak Birliğe gönderilir.
(6) Hâkim, aday olmayan üyeler arasından bir başkan ile iki
üyeden oluşan bir seçim sandık kurulu atar. Aynı şekilde ayrıca üç
yedek üye de hâkim tarafından belirlenir. Seçim sandık kurulu
başkanının yokluğunda kurula en yaşlı üye başkanlık eder.
(7) Seçim sandık kurulu, seçimlerin Kanunun öngördüğü esaslara
göre yürütülmesi, yönetimi ve oyların tasnifi ile görevli olup, bu
görevleri seçim ve tasnif işleri bitinceye kadar aralıksız olarak
devam eder.
(8) Seçim süresinin sonunda seçim sonuçları tutanakla tespit
edilip seçim sandık kurulu başkan ve üyeleri tarafından imzalanır.
Birden fazla sandık bulunması halinde tutanaklar, hâkim tarafından
birleştirilir. Tutanakların birer örneği seçim yerinde asılmak
suretiyle geçici seçim sonuçları ilan edilir. Kullanılan oylar ve
diğer belgeler tutanağın bir örneği ile birlikte üç ay süreyle
saklanmak üzere ilçe seçim kurulu başkanlığına tevdi edilir.
(9) Seçimin devamı sırasında yapılan işlemler ile tutanakların
düzenlenmesinden itibaren iki gün içinde seçim sonuçlarına yapılacak
itirazlar, hâkim tarafından aynı gün incelenir ve kesin olarak
karara bağlanır. İtiraz süresinin geçmesi ve itirazların karara
bağlanmasından hemen sonra hâkim, yukarıdaki hükümlere göre kesin
sonuçları ilan eder ve Birliğe bildirir.
(10) Listede adı yazılı olmayan üyeler oy kullanamaz. Oylar, oy
verenin kimliğini Birlik veya resmî kuruluşça verilen belge ile
ispat
etmesinden
ve
listedeki
isminin
karşısındaki
yerin
imzalanmasından sonra kullanılır. Oylar, organlara göre birlikte
veya ayrı ayrı düzenlenen oy pusulalarının, üzerinde ilçe seçim
kurulu mühürü bulunan ve oy verme sırasında sandık kurulu başkanı
tarafından verilecek zarfa konulması suretiyle kullanılır. Bunların
dışındaki zarflara konulan oylar geçersiz sayılır. Seçimlerde
kullanılacak araç ve gereçler ilçe seçim kurulundan sağlanır ve
sandıkların konacağı yerler hâkim tarafından belirlenir.
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(11) Hâkim, seçim sonuçlarını etkileyecek ölçüde bir usûlsüzlük
veya kanuna aykırı uygulama sebebiyle seçimlerin iptaline karar
verdiği takdirde, süresi bir aydan az ve iki aydan fazla olmamak
üzere seçimin yenileneceği pazar gününü tespit ederek Birliğe
bildirir. Belirlenen günde yalnızca seçim yapılır ve seçim işlemleri
bu madde ile Kanunun öngördüğü diğer hükümlere uygun olarak
yürütülür.
(12) İlçe seçim kurulu başkanına, hâkime ve seçim sandık kurulu
başkanı ile üyelerine, 26/4/1961 tarihli ve 298 sayılı Seçimlerin
Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunda belirtilen
esaslara göre ücret ödenir. Bu ücret ve diğer seçim giderleri Birlik
bütçesinden karşılanır.
(13) Seçimler sırasında sandık kurulu başkan ve üyelerine karşı
işlenen
suçlar
kamu
görevlilerine
karşı
işlenmiş
gibi
cezalandırılır.
(14) Birlik, kuruluş amaçları dışında faaliyette bulunamaz.
Birlik organlarının seçimlerinde siyasi partiler aday gösteremez.
Amaçları dışında faaliyet gösteren Birliğin sorumlu organlarının
görevine, Bakanın veya Cumhuriyet savcısının istemi üzerine mahkeme
kararıyla son verilir ve yerlerine yenileri seçtirilir.
(15) Görevlerine son verilen organların yerine en geç bir ay
içinde
yenileri
seçilir.
Yeni
seçilenler
eskilerin
süresini
tamamlar.
(16) Göreve son verme hükümleri Birlik Genel Kurulu hakkında
uygulanmaz.
(17) Bakan veya Müsteşarlığın bu Kanun uyarınca Birlik organları
tarafından yürütülen işlemler hakkında verdiği kararları, görevli
organlar aynen yerine getirmekle yükümlüdür. Bu kararları kanunî bir
sebep olmaksızın yerine getirmeyen veya eski kararda direnme
niteliğinde yeni bir karar veren veya kanunun zorunlu kıldığı
işlemleri uyarılmasına rağmen yerine getirmeyen Birlik organları
hakkında da ondördüncü fıkra hükümleri uygulanır.
(18) Görevlerine son verilen organ üyelerinin ve tüzel kişi
Bu
organların
temsilcilerinin
cezaî
sorumlulukları
saklıdır.
onyedinci fıkra gereğince görevlerine son verilmesine sebep olan
tasarrufları hükümsüzdür.
(19) Millî güvenliğin, kamu düzeninin, suç işlenmesini veya
suçun devamını önlemenin yahut yakalamanın gerektirdiği hallerde
gecikmede sakınca varsa, Bakan, Birliği faaliyetten men edebilir.
Bakanın kararı yirmidört saat içinde görevli hâkimin onayına
sunulur. Hâkim kararını kırksekiz saat içinde açıklar; aksi halde bu
idarî karar kendiliğinden yürürlükten kalkar.
(20) Birlik yönetim ve denetiminde yer alanlar ile Birlik
çalışanları, işleri dolayısıyla öğrendikleri bilgi ve sırları
ilgililerin izni olmaksızın açıklayamaz. Ancak, suç teşkil eden
hallerin yetkili mercilere duyurulması zorunludur.
Sigorta Eksperleri İcra Komitesi
MADDE 26 – (1) Dört yıl için seçilen ve dokuz kişiden oluşan
Sigorta Eksperleri İcra Komitesinin yedi asıl ve yedi yedek üyesi,
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından tutulan Levhaya
kayıtlı ve mesleğinde itibar ve tecrübe sahibi sigorta eksperleri
arasından, Müsteşarlıkça belirlenen usûl ve esaslara göre seçilir.
Ayrıca bu Komiteye Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Yönetim
Kurulundan bir üye ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Genel
Sekreteri veya görevlendireceği yardımcısı daimî üye olarak atanır.
Sigorta Eksperleri İcra Komitesine seçilebilmek için en az on yıl
bilfiil sigorta eksperliği yapmış olmak gerekir. Yedek üyelerde de
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asıl üyelerde aranan nitelikler aranır. Sigorta Eksperleri İcra
Komitesi ilk toplantıda kendi içinden bir başkan ve bir başkan
yardımcısı seçer. Tüzel kişi sigorta eksperleri, Sigorta Eksperleri
İcra Komitesinde genel müdürleri veya şirketi temsile yetkili
kişiler tarafından temsil edilir. Geçmiş beş yıl içinde disiplin
cezası alanlar ile hakkında sigorta eksperliğine engel bir suçtan
dolayı kovuşturma açılmasına karar verilenler kovuşturma tamamlanana
kadar Sigorta Eksperleri İcra Komitesine seçilemez ve tüzel kişiyi
temsil edemez. Sigorta Eksperleri İcra Komitesinde yer almakla
birlikte daha sonra seçim yeterliliğini kaybeden, ardı ardına
yapılmış üç toplantıya geçerli bir özrü olmadan kendisi veya tüzel
kişi
açısından
temsilcisi
katılmayan
üyelerin
üyelikleri
kendiliğinden düşer.
(2) Sigorta Eksperleri İcra Komitesi, aşağıda belirtilen
görevleri yerine getirir:
a) Sigorta eksperliği faaliyetlerinin adil ve dürüst olması, iş
ahlakının sağlanması, meslek mensuplarının mesleğin gerektirdiği
özen, disiplin ve dayanışma içinde çalışması amacıyla meslek
kurallarını oluşturmak.
b) Meslek mensupları arasında haksız rekabeti önlemek için
gerekli bütün tedbirleri almak ve uygulamak.
c) Yurt içinde ve yurt dışındaki meslekî gelişmeler ile idarî ve
yasal düzenlemeleri izleyerek, bu konuda üyelerini aydınlatmak.
ç) Sigorta eksperliği faaliyetine ilişkin olarak, ulusal veya
uluslararası malî, iktisadî ve meslekî kurum ve kuruluşlar ile
ilişkiler kurmak.
d) Sigorta eksperliği mesleğinin geliştirilmesi amacıyla kurslar
tertip etmek, seminer ve konferans gibi eğitim faaliyetlerinde
bulunmak.
e)
Sigortacılık
ve
sigorta
eksperliği
mesleğine
ilişkin
gelişmeleri izlemek, bu konudaki yayın ve içtihatları derleyerek
meslek mensuplarının yararına sunmak.
f) Meslekî konularda mütalaa vermek ve yetkili mercilere görüş
bildirmek.
g) Sigortacılık mevzuatı uyarınca sigorta eksperliği yapabilmek
için gerekli olan Levhaya kayıt işlemleri ile kayıttan silinme
işlemlerini yürütmek.
ğ) Sigorta eksperleri hakkında sigortacılık faaliyeti ile ilgili
konularda disiplin cezası vermek.
h) Müsteşarlıkça verilecek diğer görevleri yerine getirmek.
(3) Sigorta Eksperleri İcra Komitesince alınan kararlar en geç
onbeş gün içinde Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Yönetim Kuruluna
bildirilir. Sigorta Eksperleri İcra Komitesince alınan kararların
işleme konulabilmesine yönelik usûle ilişkin işlemler Türkiye Odalar
ve Borsalar Birliği Yönetim Kurulu tarafından yerine getirilir.
Türkiye
Odalar
ve
Borsalar
Birliği
Yönetim
Kurulu,
Sigorta
Eksperleri İcra Komitesince kendisine bildirilen kararların gereğini
bildirim tarihinden itibaren en geç onbeş gün içinde yerine getirmek
zorundadır. Sigorta Eksperleri İcra Komitesi, ikinci fıkrada sayılan
işlemleri yerine getirebilmek için gerektiğinde Türkiye Odalar ve
Borsalar Birliği Yönetim Kurulu ile Müsteşarlığın uygun görüşü ile
ticaret veya ticaret ve sanayi odalarına görev verebilir.
(4) Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar
Kanununun 94 üncü maddesi Sigorta Eksperleri İcra Komitesi için de
uygulanır. Sigorta Eksperleri İcra Komitesi üyelerine ödenecek huzur
hakkı ve diğer ödemeler, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Yönetim
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Kurulunun teklifi ve Müsteşarlığın uygun görüşü ile Türkiye Odalar
ve Borsalar Birliği Genel Kurulunca tespit edilir.
(5) Sigorta Eksperleri İcra Komitesince, mesleğin vakar ve
onuruna aykırı fiil ve hareketlerde bulunanlarla, görevlerini
yapmayan veya kusurlu olarak yapan yahut görevinin gerektirdiği
güveni sarsıcı hareketlerde bulunan sigorta eksperleri hakkında,
sigorta eksperliği hizmetlerinin gereği gibi yürütülmesi maksadı ile
durumun niteliğine ve ağırlık derecesine göre aşağıdaki disiplin
cezaları verilir:
a) Uyarma; sigorta eksperine mesleğinin icrasında daha dikkatli
davranması gerektiğinin yazı ile bildirilmesidir.
b) Kınama; sigorta eksperine görevinde ve davranışında kusurlu
sayıldığının yazı ile bildirilmesidir.
c)
Geçici
olarak
meslekî
faaliyetten
alıkoyma;
sigorta
eksperliği sıfatı saklı kalmak üzere altı aydan az, bir yıldan çok
olmamak üzere meslekî faaliyetten alıkoymadır.
ç) Meslekten çıkarma; sigorta eksperinin meslekten çıkartılarak
bir daha bu mesleği icra etmesine izin verilmemesidir.
(6) Hakkında meslekten çıkarma kararı verilen tüzel kişi
sigorta eksperini temsile ve ilzama yetkili olup meslekten çıkarma
kararı
verilmesinde
sorumluluğu
bulunanlar
bir
daha
sigorta
eksperliği yapamaz ve başka bir tüzel kişi sigorta eksperinde
denetçi veya temsile ve ilzama yetkili olarak çalışamaz.
(7) Meslek kurallarına, mesleğin vakar ve onuruna aykırı fiil ve
harekette bulunanlarla görevin gerektirdiği güveni sarsıcı harekette
bulunan sigorta eksperleri hakkında, uyarma, tekrarında ise kınama
cezası uygulanır.
(8) Görevini bağımsızlık, tarafsızlık ve dürüstlükle yapmayan
veya kusurlu olarak yapan veya mesleğin genel ilkelerine aykırı
harekette bulunan sigorta eksperleri için geçici olarak meslekî
faaliyetten alıkoyma cezası uygulanır.
(9) Kasten gerçeğe aykırı ekspertiz raporu düzenledikleri
mahkeme kararı ile kesinleşen meslek mensuplarına meslekten çıkarma
cezası verilir.
(10)
Hakkında
meslekten
çıkarma
cezası
gerektirebilecek
mahiyetteki bir işten dolayı soruşturma yapılmakta olan sigorta
eksperi, Sigorta Eksperleri İcra Komitesinin kararıyla, tedbir
mahiyetinde işten el çektirilebilir. İşten el çektirme kararı,
ilgili mercilere derhal duyurulur. İşten el çektirme kararı,
soruşturmanın durdurulmuş veya sigorta eksperliğine engel olmayan
bir ceza verilmiş olması halinde kendiliğinden ortadan kalkar. İşten
el çektirme kararı, bu kararın verilmesine esas olan hal ve
şartların bulunmadığı veya sonradan kalktığının sabit olması
durumunda kaldırılır.
(11) Üç yıllık bir dönem içinde iki veya daha fazla disiplin
cezasını gerektiren davranışta bulunan sigorta eksperi hakkında, her
yeni suçu için bir öncekinden daha ağır ceza uygulanır.
(12) Geçici olarak meslekî faaliyetten alıkoyma cezası ile
cezalandırılmasından sonra beş yıllık dönem içinde bu cezayı
gerektiren fiili yeniden işleyen sigorta eksperleri hakkında
meslekten çıkarma cezası uygulanır.
(13)
Kovuşturma
ve
hüküm
tesisi,
disiplin
soruşturması
yapılmasına ve disiplin cezası uygulanmasına engel değildir.
(14) Sigorta Eksperleri İcra Komitesi üyeleri hakkındaki
soruşturmalar Müsteşarlıkça yapılır. Müsteşarlık tarafından verilen
kararlar kesindir.
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(15) Disiplin cezasını gerektirecek eylemlerin işlenmesinden
itibaren üç yıl geçmiş ise disiplin soruşturması yapılamaz. Ancak,
Sigorta Eksperleri İcra Komitesince işe el konulmuş ise bu süre
işlemez.
(16) Disiplin cezasını gerektirecek eylemlerin işlenmesinden
itibaren beş yıl geçmiş ise disiplin cezası verilemez.
(17) Disiplin cezasını gerektiren eylem aynı zamanda suç teşkil
ediyorsa ve bu suç için ilgili kanunlarda daha uzun bir zaman aşımı
süresi tespit olunmuşsa, bu maddedeki zaman aşımı süreleri yerine
ilgili kanunlardaki zaman aşımı süresi uygulanır.
(18) Disiplin kararlarına karşı, kararın Sigorta Eksperleri İcra
Komitesince tebliğinden itibaren onbeş gün içinde Müsteşarlığa
itirazda bulunulabilir. Müsteşarlık en geç bir ay içerisinde itirazı
karara bağlar. Müsteşarlık tarafından verilen kararlar kesindir.
(19) Disiplin cezalarına ilişkin kararlar kesinleşmedikçe
uygulanamaz.
(20) Meslekten çıkarma ve geçici olarak meslekî faaliyetten
alıkoyma cezalarından başka bir disiplin cezası verilen sigorta
eksperleri, söz konusu cezaların uygulanmasından itibaren beş yıl
geçtikten sonra Sigorta Eksperleri İcra Komitesine başvurarak
haklarındaki disiplin cezalarının sicillerinden silinmesini talep
edebilir. İlgilinin bu süre içinde disiplin cezası almamış olması
halinde, disiplin cezasının silinmesine karar verilir.
(21) Sigorta Eksperleri İcra Komitesinin bu madde uyarınca
aldığı karar ve tedbirlere zamanında ve tam olarak uymayan üyeler
hakkında Sigorta Eksperleri İcra Komitesince ikibin Türk Lirasından
altıbin Türk Lirasına kadar idarî para cezası uygulanır.
(22) Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Sigorta Eksperleri İcra
Komitesinin görevlerini etkin bir biçimde gerçekleştirebilmesi için
uygun mekan, yeterli sayıda personel ve gerekli teknik donanımı
temin eder.
(23) Sigorta Eksperleri İcra Komitesi, Türkiye Odalar ve
Borsalar Birliği Yönetim Kurulunun uygun görüşü ile Levhaya kayıt
ücreti veya aidatı belirlemeye yetkilidir. Bu ödemeler Türkiye
Odalar ve Borsalar Birliği bütçesine gelir kaydedilir.
(24) Müsteşarlık, mevzuata ve sigortacılık sektörünün genel
menfaatlerine aykırılık tespit etmesi halinde Türkiye Odalar ve
Borsalar
Birliğinden
sigorta
eksperlerine
ilişkin
yapılan
düzenlemelerin iptal edilmesini veya düzenlemelerde değişiklik
yapılmasını isteyebilir.
(25) Sigorta Eksperleri İcra Komitesinin çalışma esas ve
usûlleri Müsteşarlığın bağlı olduğu Bakanlığın uygun görüşü ile
Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.
Sigorta Acenteleri İcra Komitesi
MADDE 27 – (1) Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği nezdinde
Sigorta Acenteleri Sektör Meclisi oluşturulur. Kırk kişiden oluşan
Meclis üyeleri, mesleğinde itibar ve tecrübe sahibi ticaret odası
veya ticaret ve sanayi odası mensubu sigorta acenteleri arasından,
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğince ve Müsteşarlıkça ortaklaşa
belirlenen usûl ve esaslara göre seçilir. Türkiye Odalar ve Borsalar
Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanununun 57 nci maddesinin ikinci
fıkrası hükmü Sigorta Acenteleri Sektör Meclisi hakkında uygulanmaz.
(2) Sigorta Acenteleri Sektör Meclisi üyeleri, dört yıl süre ile
görev yapmak üzere dokuz kişiden oluşan Sigorta Acenteleri İcra
Komitesinde görev almak üzere yedi asıl ve yedi yedek üye seçer. Bu
Komiteye Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Yönetim Kurulundan bir
üye ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Genel Sekreteri veya
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görevlendireceği yardımcısı daimî üye olarak atanır. Sigorta
Acenteleri Sektör Meclisine ve Komiteye seçilebilmek için en az on
yıl bilfiil sigorta acenteliği yapmış olmak gerekir. Yedek üyelerde
de asıl üyelerde aranan nitelikler aranır. Sigorta Acenteleri İcra
Komitesi ilk toplantıda kendi içinden bir başkan ve bir başkan
yardımcısı seçer. Tüzel kişi sigorta acenteleri, Sigorta Acenteleri
Sektör Meclisinde ve Sigorta Acenteleri İcra Komitesinde genel
müdürleri veya şirketi temsile yetkili kişiler tarafından temsil
edilir. Geçmiş beş yıl içinde disiplin cezası alanlar ile hakkında
sigorta acenteliğine engel bir suçtan dolayı kovuşturma açılmasına
karar verilenler kovuşturma tamamlanana kadar Sigorta Acenteleri
İcra Komitesine seçilemez ve tüzel kişiyi temsil edemez. Sigorta
Acenteleri İcra Komitesinde yer almakla birlikte daha sonra seçim
yeterliliğini kaybeden, ardı ardına yapılmış üç toplantıya geçerli
bir özrü olmadan kendisi veya tüzel kişi açısından temsilcisi
katılmayan üyelerin üyelikleri kendiliğinden düşer.
(3)
Sigorta
Acenteleri
İcra
Komitesi
aşağıda
belirtilen
görevleri yerine getirir:
a) Sigorta acenteliği faaliyetlerinin adil ve dürüst bir biçimde
yerine getirilmesi, iş ahlakının sağlanması, meslek mensuplarının
dayanışma ve sigorta acenteliği mesleğinin gerektirdiği özen ve
disiplin içinde çalışması için meslek kurallarını oluşturmak.
b) Sigorta acenteliğinin etik kurallarını belirlemek ve sigorta
acenteliği uygulamalarında birlik sağlanmasına çalışmak.
c) Sigorta acenteleri arasında haksız rekabeti ve haksız
uygulamaları ortadan kaldırmak için gerekli bütün önlemleri almak ve
uygulamak.
ç) Yurt içinde ve yurt dışında sigortacılık ve sigorta
acenteliğine ait gelişmeler ile idarî ve yasal düzenlemeleri
izleyerek
toplayacağı
bilgileri
mensuplarına
ve
ilgililere
ulaştırmak.
d) Yurt içinde ve yurt dışında sigorta acenteliği ile ilgili
diğer meslek kuruluşları ile ilişki kurmak.
e)
Sigorta
acenteliği
mesleğinin
geliştirilmesi
amacıyla
gerektiğinde kurslar tertip etmek, seminer ve konferans gibi eğitim
faaliyetlerinde bulunmak.
f) Sigorta acenteliği faaliyeti için gerekli asgarî fizikî
şartları belirlemek.
g) Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Yönetim Kuruluna sunulmak
üzere yıllık rapor hazırlamak.
ğ) Sigortacılık mevzuatı uyarınca sigorta acenteliği yapabilmek
için gerekli olan Levhaya kayıt işlemleri ile kayıttan silinme
işlemlerini yürütmek.
h) Sigorta acenteleri hakkında sigortacılık faaliyetleri ile
ilgili konularda disiplin cezası vermek.
ı) Sigorta acentelerinde sözleşme düzenlemeye yetkili personelin
niteliklerini belirlemek ve bunlara ilişkin sicil tutmak.
i) Müsteşarlıkça verilecek diğer görevleri yerine getirmek.
(4) Sigorta Acenteleri İcra Komitesince alınan kararlar en geç
onbeş gün içinde Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Yönetim Kuruluna
bildirilir. Sigorta Acenteleri İcra Komitesince alınan kararların
işleme konulabilmesine yönelik usûle ilişkin işlemler Türkiye Odalar
ve Borsalar Birliği Yönetim Kurulu tarafından yerine getirilir.
Türkiye
Odalar
ve
Borsalar
Birliği
Yönetim
Kurulu,
Sigorta
Acenteleri İcra Komitesince kendisine bildirilen kararların gereğini
bildirim tarihinden itibaren en geç onbeş gün içinde yerine getirmek
zorundadır. Sigorta Acenteleri İcra Komitesi, üçüncü fıkrada sayılan
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işlemleri yerine getirebilmek için gerektiğinde Türkiye Odalar ve
Borsalar Birliği Yönetim Kurulunun uygun görüşü ile ticaret veya
ticaret ve sanayi odalarına görev verebilir.
(5) Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar
Kanununun 94 üncü maddesi Sigorta Acenteleri İcra Komitesi için de
uygulanır. Sigorta Acenteleri İcra Komitesi üyelerine ödenecek huzur
hakkı ve diğer ödemeler, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Yönetim
Kurulunun teklifi ve Müsteşarlığın uygun görüşü ile Türkiye Odalar
ve Borsalar Birliği Genel Kurulunca tespit edilir.
(6) Sigorta acentelerinin, sigorta acenteliği faaliyetine
ilişkin olarak verilecek disiplin cezalarında Türkiye Odalar ve
Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanununun 87 nci, 88 inci ve
89 uncu maddesinde belirtilen yetkiler Sigorta Acenteleri İcra
Komitesi tarafından kullanılır ve söz konusu Kanunun 87 nci maddesi,
sigorta acenteleri hakkında verilecek disiplin suç ve cezaları için
de uygulanır. Ancak, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar
ve Borsalar Kanununun 87 nci maddesinin üyelikten geçici çıkarma ve
üyelikten uzun süreli çıkarmaya ilişkin hükümleri; meslekten geçici
çıkarma ve meslekten uzun süreli çıkarma şeklinde uygulanır. Sigorta
acentelerinin,
sigorta
acenteliği
faaliyetine
ilişkin
olarak
yönetmelikle belirlenecek suçlar için ayrıca meslekten men cezası da
verilebilir. Hakkında meslekten çıkarma kararı verilen tüzel kişi
sigorta acentelerini temsile ve ilzama yetkili olup meslekten
çıkarma kararı verilmesinde sorumluluğu bulunanlar bir daha sigorta
acenteliği yapamaz ve başka bir tüzel kişi sigorta acentesinde
denetçi veya temsile ve ilzama yetkili olarak çalışamaz. Hakkında
meslekten çıkarma cezası gerektirebilecek mahiyetteki bir işten
dolayı
soruşturma
yapılmakta
olan
sigorta
acentesi,
Sigorta
Acenteleri İcra Komitesi kararıyla, tedbir mahiyetinde işten el
çektirilebilir. İşten el çektirme kararı, soruşturmanın durdurulmuş
veya sigorta acenteliğine engel olmayan bir ceza verilmiş olması
halinde kendiliğinden ortadan kalkacağı gibi bu kararın verilmesine
esas olan hal ve şartların bulunmadığı veya sonradan kalktığının
sabit
olması
durumunda
da
Sigorta
Acenteleri
İcra
Komitesi
tarafından kaldırılır. Gerek işten el çektirme kararı, gerekse bu
kararın kaldırılması sigorta acentesinin kayıtlı olduğu odaya ve
ilgili mercilere derhal bildirilir. Sigorta Acenteleri İcra Komitesi
üyeleri hakkında sadece sigorta acenteliği faaliyeti dolayısıyla
yapılacak disiplin soruşturmalarının yürütülmesi ve bu fıkradaki
disiplin cezalarının verilmesi ise Türkiye Odalar ve Borsalar
Birliği Yüksek Disiplin Kurulunun yetkisindedir. Sigorta acenteleri
hakkında verilecek disiplin cezaları için Türkiye Odalar ve Borsalar
Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanununun 92 nci maddesi uygulanır.
(7) Sigorta Acenteleri İcra Komitesi, Türkiye Odalar ve Borsalar
Birliği Yönetim Kurulunun uygun görüşü ile Levhaya kayıt ücreti veya
aidatı belirlemeye yetkilidir. Bu ödemeler Türkiye Odalar ve
Borsalar Birliği bütçesine gelir kaydedilir.
(8) Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Sigorta Acenteleri İcra
Komitesinin görevlerini etkin bir biçimde gerçekleştirebilmesi için
uygun mekan, yeterli sayıda personel ve gerekli teknik donanımı
temin eder.
(9) Müsteşarlık, mevzuata ve sigortacılık sektörünün genel
menfaatlerine aykırılık tespit etmesi halinde Türkiye Odalar ve
Borsalar
Birliğinden
sigorta
acentelerine
ilişkin
yapılan
düzenlemelerin iptal edilmesini veya düzenlemelerde değişiklik
yapılmasını isteyebilir.
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(10) Sigorta Acenteleri Sektör Meclisi ile Sigorta Acenteleri
İcra Komitesinin çalışma esas ve usûlleri Müsteşarlığın bağlı olduğu
Bakanlığın
uygun
görüşü
ile
Sanayi
ve
Ticaret
Bakanlığınca
çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.
YEDİNCİ BÖLÜM
Denetim ve Bilgi Verme
Denetim
MADDE 28 – (1) Türkiye’de faaliyet gösteren sigorta şirketleri,
reasürans
şirketleri,
özel
kanunlarına
göre
sigortacılık
faaliyetinde bulunan kuruluşlar, sigorta ve reasürans aracıları,
sigorta eksperlik faaliyetleri, aktüerler ve sigortacılık işlemi
yapan veya sigortacılık alanında faaliyet gösteren diğer kişilerin
her türlü sigortacılık işlemlerinin denetimi, Sigorta Denetleme
Kurulu tarafından yapılır.
(2) Sigorta Denetleme Kurulu, bir başkan ile sigorta denetleme
uzmanları,
sigorta
denetleme
aktüerleri
ile
bunların
yardımcılarından oluşur. Bu Kanun ve diğer kanunların sigortacılığa,
sigortaya veya sigortacılık alanında faaliyet gösteren kişi ve
kuruluşlara
ilişkin
hükümlerinin
Müsteşarlığın
bağlı
olduğu
Bakanlığa veya Müsteşarlığa verdiği teftiş, denetim, inceleme ve
soruşturma görev ve yetkileri sigorta denetleme uzmanları, sigorta
denetleme aktüerleri ve bunların yardımcıları eliyle ifa edilir ve
kullanılır.
(3) Sigorta şirketleri ile reasürans şirketlerinin faaliyetleri,
varlıkları, iştirakleri, alacakları, özkaynakları ve borçları ile
kâr ve zarar hesapları arasındaki ilgi ve dengelerin ve malî
bünyelerini ve idarî yapılarını etkileyen diğer tüm unsurların,
tahsil
edilen
primler
ile
birikimlerin
değerlendirilmesi
ve
korunması ile aktüeryal ve finansal hesap ve dengelerin incelenmesi,
tespit ve denetimi sigorta denetleme uzmanları, sigorta denetleme
aktüerleri ile bunların yardımcıları tarafından yapılır.
(4) Sigorta denetleme uzmanları, sigorta denetleme aktüerleri
ile
bunların
yardımcıları;
sigorta
şirketleri
ve
reasürans
şirketleri ile bunların bağlı ortaklıkları, iştirakleri, şubeleri
ile temsilciliklerinden, aracılar ve bankalar da dahil olmak üzere
diğer kişilerden bu Kanun ve diğer kanunların sigortacılıkla ilgili
hükümleri bakımından gerekli görecekleri bilgileri istemeye ve
bunların tüm defter, kayıt ve belgelerini incelemeye yetkilidir.
(5) Kamu kurum ve kuruluşları, Birlik ile diğer benzeri sivil
toplum ve meslek kuruluşları, bu madde kapsamına giren konu ve
işlemlerle sınırlı olmak üzere, Devletin güvenliği ve temel dış
yararlarına karşı ağır sonuçlar doğuracak haller ile aile hayatının
gizliliği ve savunma hakkına ilişkin hükümler saklı kalmak kaydıyla,
özel kanunlardaki yasaklayıcı ve sınırlayıcı hükümler dikkate
alınmaksızın gizli dahi olsa sigorta denetleme uzmanları, sigorta
denetleme aktüerleri ve bunların yardımcıları tarafından istenecek
görevleriyle ilgili her türlü bilgi ve belgeyi uygun süre ve ortamda
vermeye, istenecek defter ve belgeleri ibraz etmeye ve incelemeye
hazır bulundurmakla, bilgi işlem sistemini denetim amaçlarına uygun
olarak açmaya ve verilerin güvenliğini sağlamaya mecburdur. Sigorta
denetleme uzmanları, sigorta denetleme aktüerleri ve bunların
yardımcıları bu madde kapsamındaki kuruluşların yönetim ve denetim
kurullarının toplantı tutanakları ile bu kurullara verilen raporları
istemeye, inceleme konusu olan işlemlerle ilgisi olan diğer kişi,
kurum ve kuruluşlar nezdinde inceleme yapmaya yetkilidir.
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(6) Sigorta denetleme uzmanları, sigorta denetleme aktüerleri ve
bunların yardımcıları tarafından gerçekleştirilen denetim, inceleme
ve soruşturmalar sırasında talep edilmesi halinde, incelemeye,
denetime veya soruşturmaya tâbi kuruluşlar tarafından, risk yönetimi
ve iç denetim sistemlerinde çalışanların yardımı da dahil olmak
üzere her türlü destek sağlanır.
(7) Bu Kanun hükümleri ile diğer kanunlarda yer alan hükümler
çerçevesinde, bu Kanuna tâbi kuruluşların faaliyetlerinin, risk
yapısının,
varlıkları,
alacakları,
özkaynakları,
borçları,
yükümlülükleri ve taahhütleri, gelir ve gider hesapları arasındaki
ilgi ve dengelerin ve malî bünyeyi etkileyen diğer tüm unsurların ve
bu
kuruluşlarca
karşılaşılan
risklerin
gözetim
faaliyetleri
çerçevesinde tespiti, tahlili, izlenmesi ve ölçülmesi çıkartılacak
yönetmeliğe göre Müsteşarlık tarafından yapılır.
(8) Müsteşarlık, bu Kanuna tâbi kuruluşlara ait bilgi ve
belgeleri, bu kuruluşların konsolide ve konsolide olmayan bazda malî
bünyeleri ve idarî yapılarının mevzuata uygunluğunu izlemek, analiz
etmek, ilgili kuruluşlara ait rapor, tablo ve iç denetim raporları
ile Müsteşarlığın denetim ve gözetim sonuçlarını karşılaştırmak
suretiyle değerlendirmek, elde edilen sonuçlara göre kuruluşların
taşıdıkları risklerin türleri, büyüklüğü ve kuruluşları etkileme
durumunu, risk yönetim sisteminin güvenilirliği ile denetim riskini
dikkate almak suretiyle kuruluşlar hakkında gerekli görülen tüm
tedbirlerin alınmasını ve sonuçlandırılmasını sağlamak, söz konusu
ortaklıklarının,
malî
iştiraklerinin
ve
kuruluşların
bağlı
şubelerinin
faaliyetlerini
önemli
ölçüde
etkileyen
veya
etkileyebilecek
uygulamaları
takip
etmek,
gerekirse
ilgililer
nezdinde girişimde bulunmak konularında yetkilidir.
(9) Bu Kanuna tâbi kişi ve kuruluşlar hesap ve kayıt
düzenleriyle uyumlu olarak Müsteşarlıkça belirlenen formatlara uygun
bir şekilde üretecekleri bilgi, belge, cetvel, rapor ve malî
tabloları Müsteşarlıkça belirlenen iletişim kanallarını kullanmak
suretiyle belirlenen süreler içinde Müsteşarlığa tevdi etmekle
yükümlüdür. Kuruluşlar tarafından elektronik ortamda gönderilen
bilgiler,
iç
denetim
sistemi
kapsamında
yönetim
kurulunun
sorumluluğundadır.
Bilgi verme yükümlülüğü
MADDE 29 – (1) Bu Kanuna tâbi kişiler ile sigortacılıkla ilgili
her tür meslekî faaliyet icra edenler, sigorta şirketleri ile
reasürans şirketlerinin iştirakleri, bankalar ve diğer kişiler, özel
hükümler
dikkate
kanunlardaki
yasaklayıcı
ve
sınırlayıcı
alınmaksızın gizli dahi olsa bu Kanunun uygulanması ile ilgili
olarak Müsteşarlıkça istenen her türlü bilgi ve belgeyi vermekle
yükümlüdür. Devletin güvenliği ve temel dış yararlarına karşı ağır
sonuçlar doğuracak haller ile aile hayatının gizliliği ve savunma
hakkına ilişkin hükümler saklıdır.
(2) Mütekabiliyet çerçevesinde ve bu Kanunun uygulanması ile
ilgili olarak yabancı ülke kanunlarına göre denetime yetkili
mercilerin, kendi ülkelerindeki sigortacılık sektöründe faaliyet
gösteren kuruluşların bu Kanuna tâbi Türkiye’deki teşkilât veya
ortaklıklarında denetim yapma ve bilgi isteme taleplerinin yerine
getirilmesi Müsteşarlığın iznine tâbidir. Bu mercilerce istenen
bilgiler, açıklanmaması kaydıyla Müsteşarlık tarafından verilebilir.
Müsteşarlık, yabancı ülkelerin denetime yetkili mercileri ile
yapacağı anlaşmalar çerçevesinde sigortacılıkla ilgili her türlü
işbirliği ve bilgi alışverişinde bulunabilir.
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SEKİZİNCİ BÖLÜM
Tahkim
Sigortacılıkta tahkim
MADDE 30 – (1) Sigorta ettiren veya sigorta sözleşmesinden
menfaat sağlayan kişiler ile riski üstlenen taraf arasında sigorta
sözleşmesinden doğan uyuşmazlıkların çözümü amacıyla Birlik nezdinde
Sigorta
Tahkim
Komisyonu
oluşturulur.
Sigortacılık
yapan
kuruluşlardan, sigorta tahkim sistemine üye olmak isteyenler, durumu
yazılı olarak Komisyona bildirmek zorundadır. Sigorta tahkim
sistemine üye olan kuruluşlarla uyuşmazlığa düşen kişi, uyuşmazlık
konusu sözleşmede özel bir hüküm olmasa bile tahkim usûlünden
faydalanabilir.
(2) Komisyon, bir Müsteşarlık temsilcisi, iki Birlik temsilcisi,
bir tüketici derneği temsilcisi ile Müsteşarlıkça belirlenecek bir
akademisyen hukukçu temsilcinin katılımı ile oluşur. Müsteşarlık
temsilcisinin asgarî on yıl kamu hizmetinde çalışmış, sigortacılık
alanında deneyim sahibi ve en az daire başkanı seviyesinde olması;
Birlik temsilcilerinin de 4 üncü maddede genel müdür yardımcısı için
öngörülen şartlara sahip olması gerekir. Tüketici derneği temsilcisi
ise Türkiye çapında en fazla üyeye sahip tüketici derneğinin
önereceği üç aday arasından Müsteşarlıkça seçilir. Komisyon kendi
içinden bir Başkan seçer. Komisyonda kararlar üye tamsayısının salt
çoğunluğu ile alınır. İki yıl için seçilen Komisyon Başkan ve
üyelerine, kamu iktisadî teşebbüsleri yönetim kurulu başkan ve
üyelerine ödenen aylık ücret ve diğer ödemeler tutarında ücret
ödenir.
(3) Komisyon aşağıdaki görevleri yerine getirir:
a) Müdür ve müdür yardımcılarını atamak.
b) Birlikçe ayrı bir hesapta izlenecek olan Komisyonun bütçesini
hazırlayarak Birliğe sunmak.
c) Tahkim sisteminin adil, tarafsız ve etkin bir biçimde
işleyişini sağlamak için gerekli önlemleri almak.
ç)
Komisyonun
faaliyet
sonuçları
hakkında
yıllık
rapor
hazırlayarak Birliğe ve Müsteşarlığa göndermek.
d) Bilgi işlem alt yapısını hazırlamak.
e) Kanunlarla kendisine verilen diğer görevleri yapmak.
(4) Komisyon, gerekli görülen yerlerde büro açmaya yetkilidir.
Büro müdürünün, Komisyon müdürü ile aynı nitelikleri taşıması
zorunludur. Büro müdürüne verilecek görevler Komisyon tarafından
belirlenir.
(5) Komisyona bağlı çalışmak üzere bir müdür ve iki müdür
yardımcısı, raportörler ile yeterli sayıda personel görevlendirilir.
Müdür ve müdür yardımcıları Komisyonca, raportörler ve diğer
personel ise müdürün önerisiyle Komisyon tarafından atanır. Görevden
alınma, göreve atanma ile aynı usûle tâbidir. Komisyon müdürünün;
a) Malî güç dışında sigorta şirketi ve reasürans şirketi
kurucularında aranan nitelikleri taşıması,
b) En az dört yıllık yüksek okul mezunu olması,
c) Sigorta hukukunda en az iki yıl veya sigortacılıkta en az beş
yıl deneyimi olması,
gerekir.
(6) Müdür yardımcılarının (c) bendi hariç olmak üzere beşinci
fıkrada sayılan nitelikleri taşıması zorunludur. Ayrıca, müdür
yardımcılarının en az birinde iki yıllık sigortacılık deneyimi
aranır.
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(7) Uyuşmazlıklar, hayat ve hayat dışı sigorta gruplarının
sadece birinde görev yapacak olan sigorta hakemleri ve raportörler
aracılığıyla çözülür.
(8) Sigorta hakemlerinin;
a) Malî güç dışında sigorta şirketi ve reasürans şirketi
kurucularında aranan nitelikleri taşıması,
b) En az dört yıllık yüksek okul mezunu olması,
c) Sigorta hukukunda en az beş yıl veya sigortacılıkta en az on
yıl deneyimi olması,
gerekir.
(9) Komisyon nezdinde çalışacak olan sigorta raportörleri,
Komisyon müdüründe aranan niteliklere sahip olmak zorundadır.
(10) Sigorta hakemi olmak isteyenlerin gerekli nitelikleri
taşıdıklarını belgelemek suretiyle Komisyona başvurması gerekir.
Başvurusu uygun görülenler kabul için Müsteşarlığa bildirilir.
Müsteşarlığın
kabul
etmesi
halinde
ilgilinin
ismi,
Komisyon
tarafından tutulacak ve bir örneği Adalet Bakanlığına gönderilecek
olan sigorta hakemliği listesine kaydolunur ve bu listede değişiklik
olması halinde de değişiklikler altı aylık dönemler itibarıyla
Adalet Bakanlığına ve Müsteşarlığa bildirilir.
(11) Sigorta hakeminin ismi;
a) Sigorta hakemliği yapmak için gereken nitelikleri kaybetmişse
veya tarafsızlık ilkesine aykırı hareket ettiği tespit edilmişse
sürekli olarak,
b) Kendisine ulaşan dosyaları bir yıl içinde en fazla üç kez
zamanında sonuçlandırmamışsa bir yıl süreyle,
Listeden silinir.
(12) Tahkim sistemine üye olmak isteyenlerden katılma payı,
uyuşmazlık çözümü için Komisyona başvuranlardan ise başvuru ücreti
alınır. Uyuşmazlığa düşen taraflar arasında, açık ve yazılı şekilde
yapılması
gereken
sözleşme
ile
daha
yüksek
bir
tutar
belirlenmemişse, hakemin verdiği kırkbin Türk Lirasına kadar olan
kararlar her iki taraf için kesindir. Kırkbin Türk Lirasının
üzerindeki kararlar için temyize gidilebilir. Her halükârda Hukuk
Usûlü Muhakemeleri Kanununun 533 üncü maddesi hükümleri saklıdır.
Temyize ilişkin usûl ve esaslar hakkında Hukuk Usûlü Muhakemeleri
Kanunu uygulanır.
(13) Komisyona gidilebilmesi için, sigortacılık yapan kuruluşla
uyuşmazlığa düşen kişinin, uyuşmazlığa konu teşkil eden olay ile
ilgili olarak sigortacılık yapan kuruluşa gerekli başvuruları yapmış
ve talebinin kısmen ya da tamamen olumsuz sonuçlandığını belgelemiş
olması gerekir. Sigortacılık yapan kuruluşun, başvuru tarihinden
itibaren onbeş iş günü içinde yazılı olarak cevap vermemesi de
Komisyona başvuru için yeterlidir.
(14) Mahkemeye ve Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun hükümleri
uyarınca
Tüketici
Sorunları
Hakem
Heyetine
intikal
etmiş
uyuşmazlıklar ile ilgili olarak Komisyona başvuru yapılamaz.
(15) Sigortacılık yapan kuruluşla uyuşmazlığa düşen kişinin
Komisyona başvurusu, öncelikle raportörler tarafından incelenir.
Raportörler en geç onbeş gün içinde incelemelerini tamamlamak
zorundadır. Raportörler tarafından çözümlendirilemeyen başvurular
sigorta hakemine iletilir. Uyuşmazlığa hangi sigorta hakeminin
bakacağı, Komisyon tarafından sigorta hakemi listesinden seçilir.
Komisyon, işin niteliğine bağlı olarak en az üç sigorta hakeminden
oluşan bir heyet oluşturulmasına karar verebilir. Ancak, uyuşmazlık
konusu miktarın onbeşbin Türk Lirası ve üzerinde olduğu durumlarda
heyet teşekkülü zorunludur. Heyet kararını çoğunlukla verir.
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Hakemler, sadece kendilerine verilen evrak üzerinden karar verir.
Seçilen sigorta hakemi mücbir nedenler ve umulmayan haller hariç
olmak üzere görevi reddedemez. Bununla birlikte, taraflar, Hukuk
Usûlü Muhakemeleri Kanununda yer alan hâkimi ret nedenlerine
dayanarak hakemi reddedebilir. Ret talebi Komisyona, durumun
öğrenildiği tarihten itibaren en geç beş iş günü içinde bir
dilekçeyle yapılır. Ret talebi üzerine Komisyon müdürü, iki tarafın
görüşlerini dinledikten sonra bu konuda en geç beş iş günü içinde
karar verir.
(16) Hakemler, görevlendirildikleri tarihten itibaren en geç
dört ay içinde karar vermeye mecburdur. Aksi halde, uyuşmazlık
yetkili mahkemece halledilir. Ancak, bu süre tarafların açık ve
yazılı muvafakatleriyle uzatılabilir. Hakem, kararını Komisyon
müdürüne tevdi eder. Komisyon müdürü, kararı, en geç üç iş günü
içinde, Hukuk Usûlü Muhakemeleri Kanununun 532 nci maddesi uyarınca
gereğinin yapılabilmesi için davayı görmeye yetkili mahkemeye
iletir.
(17) Hakemlik ücreti, Komisyona başvuru ücreti ve üyeliğe
katılma payı, Komisyonun görüşü alınarak Müsteşarlıkça belirlenir;
hakem ücreti Komisyon tarafından ödenir.
(18) Sigorta hakemleri ve raportörler tarafsız olmak zorundadır.
Sigorta şirketlerinin, reasürans şirketlerinin, sigortacılık yapan
diğer kuruluşların, sigorta eksperlerinin, sigorta acentelerinin ve
brokerlerin ortakları, yönetim ve denetiminde bulunan kişiler ve
bunlar adına imza atmaya yetkili olanlar ile tüm bu kuruluşlarda
meslekî faaliyette bulunanlar ve sigorta eksperleri, sigorta
acenteleri
ve
brokerler
sigorta
hakemliği
yapamaz.
Bu
sınırlandırmalar söz konusu kimselerin eş ve çocukları için de
geçerlidir. Hukuk Usûlü Muhakemeleri Kanununun 28 inci maddesi
sigorta hakemleri hakkında da uygulanır.
(19) Komisyonda görev alanlar, hakemler ve raportörler, işleri
dolayısıyla
öğrendikleri
bilgi
ve
sırları
ilgililerin
izni
olmaksızın açıklayamaz. Ancak, suç teşkil eden hallerin yetkili
mercilere duyurulması zorunludur.
(20) Komisyonun yapısı ve görevleri ile Komisyon müdürü ve
Komisyon
müdür
yardımcılarının
nitelikleri,
çalışma
usûl
ve
esasları, raportörlerin, sigorta hakemlerinin çalışma usûl ve
esasları, kararların ne şekilde düzenleneceği, Komisyona başvuru
esasları, Liste tutulmasına ve bütçeye ilişkin esaslar ile katılım
ücreti gibi hususlar yönetmelikle belirlenir.
(21) Müsteşarlık bu maddede yer alan maktu para miktarlarını,
Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan Üretici Fiyatları
Endeksi artış oranını aşmamak suretiyle artırmaya yetkilidir.
(22)
Bu
Kanunda
hüküm
bulunmayan
hallerde
Hukuk
Usûlü
Muhakemeleri Kanununun hükümleri, sigortacılıktaki tahkim hakkında
da kıyasen uygulanır.
(23) Hukuk Usûlü Muhakemeleri Kanunu çerçevesinde yapılacak
tahkim için seçilecek hakemlerin de bu maddede sigorta hakemleri
için aranılan nitelikleri taşıması gerekir.
DOKUZUNCU BÖLÜM
Çeşitli Hükümler
Sigortacılık eğitim merkezi ve diğer organizasyonlar
MADDE 31 – (1) Bakan, sigortacılıkla ilgili özellik taşıyan
konular için gerekli sınavların tarafsız bir şekilde yapılması, yurt
içi veya yurt dışı ya da uluslararası anlaşmalar çerçevesindeki
eğitim taleplerinin karşılanması ve benzeri amaçlarla sigortacılık
eğitim merkezi kurmaya yetkilidir. Sigortacılık eğitim merkezinin
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giderleri,
sigortacılık
alanında
faaliyet
gösteren
meslek
kuruluşlarının katkılarından, merkezin hizmet vereceği ilgili kamu
ve
özel
sektör
kuruluşlarından
ve
hibelerden
yönetmelikle
belirlenecek esaslar çerçevesinde karşılanır. Sigortacılık eğitim
merkezince yerine getirilecek eğitim faaliyetleri, Özel Öğretim
Kurumları Kanununa tâbi değildir.
(2) Dernek, federasyon ve birlik gibi belirli bir kanuna tâbi
olarak kurulan kuruluşlar hariç olmak üzere sigortacılık ve
reasürans
uygulamaları
ile
ilgili
olarak
organizasyonlar
oluşturulması Bakanın iznine tâbidir.
(3) Sigortacılık eğitim merkezi ile ikinci fıkra uyarınca
oluşturulacak
organizasyonlara
ilişkin
hususlar
yönetmelikle
düzenlenir.
İyiniyet
MADDE 32 – (1) Sigorta şirketleri ve aracılar, her çeşit broşür,
izahname ve diğer belgeler ile ilan ve reklamlarını, taahhütleriyle
sigortalıya sağlayacakları hak ve menfaatlerin sınır ve kapsamı
dışında bir anlayışa neden olacak şekilde düzenleyemez ve kişi ve
kuruluşlara gerçeğe aykırı, yanıltıcı, aldatıcı ve haksız rekabete
yol açan beyanda bulunamaz. Bu hükme aykırılığın tespiti halinde
durum, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun uyarınca faaliyet
gösteren Reklam Kuruluna bildirilir.
(2) Sigorta şirketleri, reasürans şirketleri, aracılar ve
sigorta eksperleri sigortalıların hak ve menfaatlerini tehlikeye
sokabilecek hareketlerden kaçınmak, mevzuat ve işletme planı
esaslarına uygun faaliyette bulunmak, sigortacılığın icaplarına ve
iyiniyet kurallarına uygun hareket etmek zorundadır.
(3) Sigorta şirketleri, iyiniyet kurallarına aykırı olarak
sigorta tazminatının ödenmesini geciktiremez.
(4) Müsteşarlık, sigorta şirketleri, reasürans şirketleri,
aracılar ve sigorta eksperlerinin yukarıda sayılan kurallara
uymalarını
sağlamak
üzere
gerekli
her
türlü
tedbiri
almaya
yetkilidir.
(5) Kişilerin, sigorta şirketini seçme hakkı sınırlandırılamaz.
Bir sözleşmenin unsurları içinde, taraflardan birinin bu sözleşmede
yer alan herhangi bir hususta sigorta yapmaya zorunlu tutulduğu
hallerde, söz konusu sigortanın belli bir şirkete yaptırılmasına
ilişkin sözleşmeye konulmuş her türlü şart hükümsüzdür.
İhtisas komiteleri
MADDE 33 – (1) Müsteşarlık, bu Kanunun gerekli kıldığı tarife ve
talimatlar ile sigortacılığın geliştirilmesi için araştırma ve
inceleme yaptırılması amacıyla sigortacılık konusunda bilgi ve
uzmanlık sahibi kişilerden oluşacak ihtisas komiteleri kurabilir.
Oluşturulacak komitelerin giderleri, Müsteşarlığın bağlı olduğu
Bakanlıkça
onaylanacak
esaslar
uyarınca
sigortacılık
alanında
faaliyet gösteren ilgili meslek kuruluşu tarafından karşılanır.
(2) İhtisas komitelerinin çalışma usûl ve esasları yönetmelikle
belirlenir.
ONUNCU BÖLÜM
Cezalar
İdarî cezalar
MADDE 34 – (1) Bu Kanunun 3 üncü maddesinin dördüncü ve beşinci
fıkraları kapsamında belirlenecek esaslara aykırı davrananlar ile 5
inci maddesine aykırı olarak ruhsatsız faaliyet gösterenlerin
işyerleri, Bakanın talebi üzerine valiliklerce bir yılı geçmemek
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üzere geçici olarak kapatılacağı gibi ilan ve reklamları da
durdurulur ya da toplatılır.
(2) Bu Kanunun;
a) 3 üncü maddesinin birinci fıkrasında belirtilen başka işle
iştigal yasağına aykırı davranılması halinde yirmibeşbin Türk
Lirası,
b) 4 üncü maddesinin iki ilâ yedinci fıkralarında belirtilen
nitelikleri
taşımayan
kişilerin
şirketçe
atanmasından
ve
bu
fıkralarda
belirtilen
nitelikleri
taşımayan
kişilerin
maddede
belirtilen görevleri üstlenmesinden dolayı uyarılan şirketin ya da
ilgilinin, bu uyarının gereğini bir ay içinde yerine getirmemesi
halinde sekizbin Türk Lirası; sekizinci fıkrası uyarınca etkin bir
iç denetim sistemi kurulması ve yeteri kadar iç denetim elemanı
çalıştırılması zorunluluğuna aykırı davranılması halinde uyarılan
şirketin altı ay içinde durumunu düzeltmemesi halinde onbin Türk
Lirası,
c) 5 inci maddesinin birinci fıkrası uyarınca gerekli tescil ve
ilan işlemlerinin yaptırılmamış olması halinde sekizbin Türk Lirası,
ç) 7 nci maddesi uyarınca gerekli tescil ve ilan işlemlerinin
yapılmamış olması halinde onikibin Türk Lirası,
d) 9 uncu maddesinin beşinci fıkrası uyarınca gerekli bildirimi
Müsteşarlığa yapmayanlar sekizbin Türk Lirası,
e) 10 uncu maddesine aykırı olarak gerekli iznin alınmaması
halinde onikibin Türk Lirası,
f) 11 inci maddesinin birinci fıkrasına aykırı olarak genel şart
düzenlemelerine aykırı davranılması halinde onbin Türk Lirası,
g) 14 üncü maddesinin dördüncü fıkrasına aykırı davranılması
halinde beşbin Türk Lirası,
ğ)
17
nci
maddesinin
yedinci
fıkrası
uyarınca
gerekli
masrafların karşılanmaması halinde ikibin Türk Lirası,
h) 18 inci maddesinin birinci, ikinci ve üçüncü fıkralarına
aykırı davranılması, dördüncü fıkrası uyarınca özel defter tutma,
malî tabloları ilan etme yükümlülüklerinin yerine getirilmemesi ve
dördüncü fıkra uyarınca şirket aktif yapıları da dahil olmak üzere
Müsteşarlıkça belirlenecek esas ve usûllere aykırı davranılması
halinde onikibin Türk Lirası,
ı) 21 inci maddesine göre aktüer çalıştırma zorunluluğuna
uyulmaması halinde onsekizbin Türk Lirası,
i) 32 nci maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca alınan tedbirlere
ve beşinci fıkrası hükmüne aykırı davranılması halinde yirmibin Türk
Lirası,
j) Bakanlar Kurulu, Müsteşarlığın bağlı bulunduğu Bakanlık ve
Müsteşarlık tarafından bu Kanuna göre alınan kararlara, çıkarılan
yönetmelik ve tebliğlere ve yapılan diğer düzenlemelere uyulmaması
halinde, bu Kanunda ayrıca öngörülmüş bir cezanın olmadığı hallerde
onikibin Türk Lirası,
idarî para cezası uygulanır.
(3) İdarî para cezaları Müsteşarlıkça uygulanır.
Adlî cezalar
MADDE 35 – (1) Bu Kanuna göre ruhsat almadan risk üstlenmek
suretiyle
sigortacılık
faaliyetinde
bulunan
veya
ticaret
unvanlarında ya da her türlü belgeleri yahut ilan ve reklamlarında
veyahut kamuoyuna yaptıkları açıklamalarda bu Kanunda belirtilen
kuruluşların adını kullanan, bu Kanunda düzenlenen faaliyetlerde
bulundukları izlenimini yaratacak söz ve işaretleri kullanan gerçek
kişiler ve tüzel kişilerin yetkilileri, üç yıldan beş yıla kadar
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hapis cezası ve altıyüz günden az olmamak üzere bin güne kadar adlî
para cezası ile cezalandırılır.
(2) Bu Kanunun 3 üncü maddesinin dördüncü fıkrasına aykırı
olarak Müsteşarlıktan izin alınmadan sigorta sözleşmesi yapan
kooperatiflerin yetkilileri beşyüz günden az olmamak üzere bin güne
kadar adlî para cezası ile cezalandırılır.
(3) Sigorta şirketleri ile reasürans şirketlerinin yönetim
kurulu başkan ve üyeleri ile diğer mensupları, görevleri dolayısıyla
kendilerine
tevdi
olunan
veya
muhafazaları,
denetimleri
ve
sorumlulukları
altında
bulunan
kuruluşa
ait
para
veya
sair
varlıkları zimmetlerine geçirmeleri halinde, altı yıldan oniki yıla
kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Ayrıca, kuruluşun uğradığı
zararı da tazmine mahkûm edilir.
(4) Üçüncü fıkrada gösterilen suç, kuruluşu aldatacak ve fiilin
açığa çıkmamasını sağlayacak her türlü hileli faaliyette bulunmak
suretiyle işlenmişse fail, oniki yıldan az olmamak üzere hapis
cezası ve adlî para cezası ile cezalandırılır. Ancak, adlî para
cezasının miktarı, meydana gelen zararın üç katından az olamaz.
Zararın, kovuşturma yapılmadan önce tamamıyla ödenmesi halinde
verilecek ceza üçte bir oranında indirilir.
(5) Bu Kanunda gösterilen yetkili mercilerin ve denetim
görevlilerinin istedikleri bilgi ve belgeleri vermeyen ya da denetim
görevlilerinin görevlerini yapmalarına engel olan gerçek kişilerle
tüzel kişilerin yetkilileri, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası
ve
ikiyüz
günden
az
olmamak
üzere
adlî
para
cezası
ile
cezalandırılır.
(6) Bu Kanunda gösterilen mercilere, denetim görevlilerine,
mahkemelere ve diğer resmî dairelere yanıltıcı şekilde yanlış ya da
gerçeğe aykırı bilgi veya belge veren gerçek kişiler ile tüzel
kişilerin yetkilileri, bir yıldan üç yıla kadar hapis ve üçyüz
günden az olmamak üzere adlî para cezası ile cezalandırılır.
(7) Bu Kanuna tâbi kuruluşların itibarını zedeleyebilecek ya da
servetine zarar verebilecek bir hususa kasten sebep olan ya da bu
yolda asılsız haberler yayanlar bir yıldan iki yıla kadar hapis
cezası ve ikiyüz günden az olmamak üzere adlî para cezası ile
cezalandırılır. Bu fiilin 9/6/2004 tarihli ve 5187 sayılı Basın
Kanununda yazılı araçlarla ya da radyo, televizyon, video, internet,
kablolu yayın veya elektronik bilgi iletişim araçları ve benzer
yayın araçlarından biri ile işlenmesi halinde hapis cezası iki
yıldan dört yıla kadar uygulanır. İsimleri belirtilmese dahi bu
Kanuna
tâbi
kuruluşların
güvenilirliği
konusunda
kamuoyunda
tereddüte yol açarak bu kuruluşların malî bünyelerinin olumsuz
etkilenmesine neden olabilecek nitelikte asılsız haberleri yukarıda
belirtilen araçlarla yayanlar dörtyüz günden az olmamak üzere bin
güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır.
(8) Bu Kanunun uygulanmasında ve uygulanmasının denetiminde
görev alanlar ile sigorta hakemleri ve raportörleri, sıfat veya
görevleri dolayısıyla öğrendikleri, bu Kanun kapsamında faaliyet
gösteren kişi ve kuruluşlar ile bunların iştirakleri, kuruluşları ve
sigorta sözleşmesi ile ilgili kişilere ait sırları, görevlerinden
ayrılmalarından sonra dahi, bu Kanuna ve özel kanunlarına göre
yetkili olanlardan başkasına açıklamaları veya kendi yararına
kullanmaları halinde iki yıldan dört yıla kadar hapis cezası ve
üçyüz günden az olmamak üzere adlî para cezası ile cezalandırılır.
(9) Bu Kanuna tâbi kuruluşların görevlileri ve yetkilileri, bu
maddenin sekizinci fıkrasında yazılı kişiler hariç olmak üzere bu
Kanuna tâbi kişiler ile bunların yanında çalışanlar ve dışarıdan
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hizmet alımı yoluyla sigortacılık sektöründe iş görenler, sıfat ve
görevleri dolayısıyla öğrendikleri bu Kanuna tâbi kuruluşlara veya
sigorta sözleşmesi ile ilgili kişilere ait sırları bu konuda kanunen
açıkça yetkili kılınan mercilerden başkasına açıklamaları halinde
bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ve ikiyüz günden az olmamak
üzere adlî para cezası ile cezalandırılır.
(10) Sekiz ve dokuzuncu fıkralarda yazılı kişilerin bu
fıkralarda belirtilen türden sırları kendileri ya da başkalarına
yarar sağlamak amacıyla açıklamaları halinde, bu kişiler üç yıldan
beş yıla kadar hapis cezası ve adlî para cezası ile cezalandırılır.
Ayrıca, fiilin önemine göre bu kişilerin görev yapmaları sürekli
veya altı aydan bir yıla kadar geçici olarak yasaklanır.
(11) Gerçeğe aykırı malî tablo düzenleyenler ile bunları tasdik
eden sigorta şirketi ve reasürans şirketi denetçileri adlî para
cezası ile cezalandırılır. Ancak adlî para cezası, gerçeğe aykırılık
tutarının yüzde birinden az olamaz.
(12) Bu Kanunun 9 uncu maddesinin birinci, ikinci ve dördüncü
fıkralarında yazılan izinleri almayanlar üçyüz günden az olmamak
üzere; altıncı fıkrasına göre belirlenen hisse sınırlamalarına
uymayanlar dörtyüz günden az olmamak üzere; üçüncü fıkrasına aykırı
olarak izin alınmadan yapılan hisse devirlerini pay defterine
kaydettirenler ise dörtyüz günden az olmamak üzere bin güne kadar
adlî para cezası ile cezalandırılır.
(13) Bu Kanunun 12 nci maddesinin ikinci fıkrasına aykırı olarak
tarifeleri Müsteşarlığın onayı olmaksızın uygulayanlar beşyüz günden
az olmamak üzere; Müsteşarlığın tespit ve ilan ettiği aracılık
komisyonları dışında komisyon verenler üçyüz günden az olmamak
üzere; bu komisyonları alanlar ise yüz günden az olmamak üzere adlî
para cezası ile cezalandırılır.
(14) Bu Kanunun 13 üncü maddesinin birinci fıkrası hükmüne
aykırı olarak sözleşme yapmaktan kaçınanlar beşyüz günden az olmamak
üzere adlî para cezası ile cezalandırılır.
(15) Bu Kanunun 15 inci maddesine aykırı şekilde Türkiye’de
sigortalanabilir menfaatlerini Türkiye’de faaliyette bulunan sigorta
şirketleri haricinde ve Türkiye dışında sigorta ettirenler adlî para
cezası ile cezalandırılır.
(16) Bu Kanunun 16 ncı maddesinin birinci fıkrasına aykırı
olarak yeteri kadar karşılık ayırmayanlar ile iki ilâ yedinci
fıkralarına aykırı olarak teknik karşılık ayıranlar ve sekizinci
fıkrasına aykırı olarak reasürör payını belirleyenler; 17 nci
maddesinin birinci ve ikinci fıkrasına aykırı olarak teminat,
dördüncü fıkrasına aykırı olarak minimum garanti fonu tesis edenler
ile beşinci fıkra uyarınca teminatlardan ödeme yapmayanlar adlî para
cezası ile cezalandırılır. Ancak, adlî para cezasının miktarı,
yerine getirilmeyen yükümlülüğün veya yükümlülük eksik olarak yerine
getirilmiş ise eksik kalan miktarın yüzde onundan az olamaz.
(17) Bu Kanunun 19 uncu maddesinin birinci fıkrasına aykırı
davrananlar bin güne kadar; aykırılığın, iyiniyet kurallarını ihlâl
edici şekilde aktifin değerini düşürmesi halinde bu işlemi yapanlar,
ikibin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır. Ancak, adlî
para
cezasının
miktarı
aktifte
gerçekleşen
azalmanın
yüzde
yirmisinden az olamaz.
(18) Bu Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrasına aykırı
hareket eden brokerler üçyüz günden az olmamak üzere; sigorta
brokerliği dışında sigorta acenteliği ve eksperlik yapanlar dörtyüz
günden az olmamak üzere; dördüncü fıkrasına aykırı hareket edenler
ikiyüz günden az olmamak üzere adlî para cezası ile cezalandırılır.
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(19) Bu Kanunun 22 nci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca
belirlenecek esaslara aykırı hareket edenler üçyüz günden az olmamak
üzere adlî para cezası ile; onuncu fıkrasına aykırı olarak sigorta
eksperliği dışında başka bir işle uğraşanlar yüz günden az olmamak
üzere adlî para cezası ile; onbirinci fıkrasına aykırı olarak birden
fazla büro açanlar altmış günden az olmamak üzere adlî para cezası
ile; onikinci fıkrasına aykırı hareket eden gerçek kişi sigorta
eksperleri ve tüzel kişi sigorta eksperlerinin yetkilileri yüz
günden az olmamak üzere adlî para cezası ile; onüçüncü fıkrasına
aykırı olarak görev kabul eden sigorta eksperleri ile tüzel kişi
sigorta eksperinin yanında çalışan sigorta eksperi veya tarafsızlığı
ihlâl eden sigorta eksperleri beşyüz günden az olmamak üzere adlî
para cezası ile; ondördüncü fıkrası hükmüne aykırı davrananlar üçyüz
günden az olmamak üzere adlî para cezası ile; onaltıncı fıkrasına
aykırı hareket edenler ile bu fıkra gereğince sigorta eksperliği ile
ilgili faaliyetlerde çalışmaması gerektiği halde çalışanlar ikiyüz
günden az olmamak üzere adlî para cezası ile; yirmiikinci fıkrasına
aykırı olarak sigorta eksperliği yetkilerini veya unvanlarını başka
kişilere kullandıranlar ve söz konusu yetki ve unvanları kullananlar
beşyüz günden az olmamak üzere adlî para cezası ile; sigorta
eksperliği yaptığı izlenimini uyandıranlar yüz günden az olmamak
üzere adlî para cezası ile cezalandırılır.
(20) Bu Kanunun 23 üncü maddesinin onuncu fıkrasına aykırı
olarak ticarî faaliyette bulunanlar yüz günden az olmamak üzere adlî
para cezası ile; onikinci fıkrasına aykırı davrananlar üçyüz günden
az olmamak üzere adlî para cezası ile; onüçüncü fıkrasına aykırı
olarak sigorta acenteliği yetkilerini veya unvanlarını başka
kişilere kullandıranlar ve söz konusu yetki ve unvanları kullananlar
beşyüz günden az olmamak üzere adlî para cezası ile; sigorta
acenteliği yaptığı izlenimini uyandıranlar yüz günden az olmamak
üzere adlî para cezası ile; ondördüncü fıkrasına aykırı hareket
edenler ile bu fıkra gereğince sigorta acenteliğiyle ilgili
faaliyetlerde çalışmaması gerektiği halde çalışanlar ikiyüz günden
az olmamak üzere adlî para cezası ile cezalandırılır.
(21) Sigorta acenteliği yapamayacaklarla, sigorta acenteliği
sözleşmesi yapan sigorta şirketlerinin bu işten sorumlu yöneticileri
beşyüz günden az olmamak üzere adlî para cezası ile; prim tahsil
etme veya sözleşme yapma yetkisi verilemeyeceklere bu yetkileri
veren sigorta şirketlerinin bu işten sorumlu yöneticileri üçyüz
günden az olmamak üzere adlî para cezası ile; bu yetkileri kabul
eden kişiler ikiyüz günden az olmamak üzere adlî para cezası ile
cezalandırılır.
(22) Hakkında meslekten çıkarma kararı verildiği halde bu
Kanunun 26 ncı maddesinin altıncı fıkrasına aykırı olarak tüzel kişi
sigorta eksperinde denetçi veya temsile ve ilzama yetkili olarak
çalışanlar ve bu kişileri çalıştıranlar ile hakkında meslekten
çıkarma kararı verildiği halde 27 nci maddenin altıncı fıkrasına
aykırı olarak tüzel kişi sigorta acentesinde denetçi veya temsile ve
ilzama yetkili olarak çalışanlar ve bu kişileri çalıştıranlar bir
yıldan iki yıla kadar hapis cezası ve üçyüz günden az olmamak üzere
adlî para cezası ile cezalandırılır.
(23) Bu Kanuna aykırı olarak ruhsatı olmadan brokerlik ve
sigorta eksperliği yapanlar; Müsteşarlıktan uygunluk belgesi olmadan
sigorta acenteliği yapanlar ile Aktüerler Siciline kaydolmadan
aktüerlik yapanlar bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ve dörtyüz
günden az olmamak üzere adlî para cezası ile cezalandırılır.
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(24) Bu Kanunda öngörülen süre içinde Birliğe üye olmayan
sigorta şirketleri ve reasürans şirketlerinin yetkilileri ile
Levhaya kayıtlı olmadan sigorta eksperliği veya sigorta acenteliği
faaliyetinde bulunanlar yüzelli günden az olmamak üzere adlî para
cezası ile cezalandırılır.
(25) Aktüer ve broker yetki veya unvanlarını başka kişilere
kullandıranlar ve söz konusu yetki ve unvanları kullananlar beşyüz
günden az olmamak üzere, bu işleri yaptığı izlenimini uyandıranlar
yüz günden az olmamak üzere adlî para cezası ile cezalandırılır.
(26) Bu Kanunun 31 inci maddesinin ikinci fıkrasındaki izni
almadan sigortacılıkla ilgili organizasyon oluşturanlar üçyüz günden
az olmamak üzere adlî para cezası ile cezalandırılır.
(27) Bu Kanunun 32 nci maddesinin ikinci fıkrasına aykırı
davrananlar ile üçüncü fıkrasına aykırı olarak iyiniyet kurallarını
ihlâl edici şekilde sigorta tazminatı ödemesini geciktirenler üçyüz
günden az olmamak üzere adlî para cezası ile cezalandırılır.
Kovuşturma
MADDE 36 – (1) Bu Kanunda yazılı suçlardan dolayı kovuşturma
yapılması Müsteşarlık tarafından Cumhuriyet Başsavcılığına yazılı
başvuruda bulunulmasına bağlıdır. Bu başvuru ile Müsteşarlık aynı
zamanda katılan sıfatını kazanır.
(2) Cumhuriyet savcısının kovuşturmaya yer olmadığına karar
vermesi halinde, Müsteşarlık, 4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza
Muhakemesi Kanununa göre kendisine tebliğ edilecek kararlara karşı
itiraza yetkilidir.
(3) Aracılar ile sigorta eksperlerinin bu Kanunda suç sayılan
fiilleri hakkında yapılacak kovuşturmalar ile bu Kanunun 15 inci
maddesinin birinci fıkrasına ve 35 inci maddesinin altı ilâ
dokuzuncu fıkralarına aykırılıktan dolayı yapılacak kovuşturmalar
hakkında bu madde hükümleri uygulanmaz.
ONBİRİNCİ BÖLÜM
Atıflar, Değiştirilen ve Yürürlükten
Kaldırılan Hükümler
Atıflar
MADDE 37 – (1) Diğer mevzuatta mülga 21/12/1959 tarihli ve 7397
sayılı Sigorta Murakabe Kanununa yapılan atıflar, bu Kanunun ilgili
maddelerine yapılmış sayılır.
(2) Diğer kanunlarda Müsteşarlık denetim biriminde çalışan
aktüerleri ifade etmek üzere kullanılan tüm ibareler "Sigorta
Denetleme Aktüeri" olarak uygulanır.
MADDE 38 – (1) 18/5/2004 tarihli ve 5174 sayılı Türkiye Odalar
ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanununa;
a) 57 nci maddesinin sonuna aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
"Sigorta acenteleri için oluşturulacak sektör meclisiyle ilgili
Sigortacılık Kanunundaki hükümler saklıdır."
b) 93 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine "Yetkili
organlarca"
ibaresinden
sonra
gelmek
üzere
aşağıdaki
ibare
eklenmiştir.
"ve Sigorta Acenteleri İcra Komitesi ile Sigorta Eksperleri İcra
Komitesince"
c) Aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
"GEÇİCİ MADDE 15 – Sigorta Eksperleri İcra Komitesi seçimleri,
odaların genel organ seçimlerini takiben altmış gün içinde yapılır.
Sigorta
Eksperleri
İcra
Komitesi
oluşturulana
kadar
Hazine
Müsteşarlığı, Sigortacılık Kanununun yayımını müteakip bir ay içinde
geçici Sigorta Eksperleri İcra Komitesini tespit eder.
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Sigorta Acenteleri Sektör Meclisinin seçimi odaların genel organ
seçimlerini takiben altmış gün içinde, Sigorta Acenteleri İcra
Komitesi
seçimleri
ise
Sigorta
Acenteleri
Sektör
Meclisinin
oluşmasından itibaren en geç onbeş gün içinde yapılır. Sigorta
Acenteleri Sektör Meclisi oluşturulana kadar Türkiye Odalar ve
Borsalar Birliği Yönetim Kurulu kararı ve Hazine Müsteşarlığının
uygun görüşü ile Sigortacılık Kanununun yürürlüğe girmesini müteakip
bir ay içinde geçici Sigorta Acenteleri İcra Komitesi tespit
edilir."
MADDE 39 – (1) 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları
Trafik Kanununun ek 8 inci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.
"Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği, elde ettiği
bilgileri, trafikten men edilecek araçların tespitinde kullanılmak
üzere İçişleri Bakanlığının emrine hazır tutar veya gerekli gördüğü
birimlerine iletir."
MADDE 40 – (1) 25/11/1999 tarihli ve 587 sayılı Zorunlu Deprem
Sigortasına
Dair
Kanun
Hükmünde
Kararnameye
aşağıdaki
madde
eklenmiştir.
"EK MADDE 1 – Kurum ve bu Kanun Hükmünde Kararname kapsamında
gerçekleştirilen iş ve işlemler, 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı
Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile 4/1/2002 tarihli ve 4734
sayılı Kamu İhale Kanununa tâbi değildir."
MADDE 41 – (1) 28/3/2001 tarihli ve 4632 sayılı Bireysel
Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanununun;
a)
2
nci
maddesinin
(l)
bendi
aşağıdaki
şekilde
değiştirilmiştir.
"l) Bireysel emeklilik aracıları: Emeklilik şirketlerinin
emeklilik sözleşmelerine aracılık eden veya bunları emeklilik
şirketi adına yapan kişileri,"
b) 5 inci maddesinin birinci fıkrasının beşinci cümlesi "Başka
bir şirkete aktarım talebinde bulunulabilmesi için şirkette en az
bir yıl süreyle kalınmış olması gereklidir." şeklinde, ikinci ve
üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
"Şirket, katkı paylarını, en geç şirkete intikalini takip eden
ikinci iş gününde yatırıma yönlendirmek zorundadır. Bu maddede
öngörülen
paylaştırma,
aktarım
ve
yatırıma
yönlendirme
yükümlülüklerini belirlenen süreler içinde gereği gibi yerine
getirmeyen şirkete, aktarımlarda katılımcının dahil olduğu; yatırıma
yönlendirmede ise dahil olacağı fonun ilgili döneme ait pozitif
getirisinin iki katı tutarında gecikme cezası uygulanır ve bu tutar
katılımcının hesabına ilâve edilir.
Grup emeklilik sözleşmesinin akdedilmesine taraf olan dernek,
vakıf, tüzel kişiliği haiz bir meslek kuruluşu veya sair kuruluş
yahut grup ile işverenler tarafından çalışanları veya üyeleri
hesabına kısmen veya tamamen katkı payı ödenmesi halinde, bu
katkılar ile getirileri bireysel emeklilik hesaplarında ayrı olarak
takip edilir ve bu hesaplardaki birikimlere ilişkin hakların
kullanımı ve yükümlülükler Müsteşarlıkça belirlenen esas ve usûller
çerçevesince grup emeklilik sözleşmesinde belirlenir. Katılımcının
bu birikimlere hak kazanma süresi her halde katılımcının grup
emeklilik sözleşmesine giriş tarihinden itibaren beş yılı aşamaz."
c)
6
ncı
maddesinin
son
fıkrası
aşağıdaki
şekilde
değiştirilmiştir.
"Emeklilik planlarına ilişkin uygulama esasları ile yıllık gelir
sigortasına ilişkin tarife ve teknik esaslar serbestçe belirlenir.
Bakan, gerekli gördüğü hallerde uygulama esasları ile tarife ve
Bila-Train in practice – Modul Versicherungswesen (DE) – Versicherungsfachmann / frau – DE-TR

151

teknik esasları Müsteşarlığın onayına tâbi kılabilir. Bu madde
kapsamında hak sahiplerinin bulunması için şirket ve Türkiye
Cumhuriyet
Merkez
Bankası
tarafından
yapılması
gereken
araştırmalara, söz konusu tutarın on yıllık süre içerisinde şirketçe
ve iki yıllık süre içerisinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca
değerlendirilmesine ilişkin esas ve usûller Kurulun uygun görüşü
alınarak Müsteşarlık tarafından belirlenir."
ç) 17 nci maddesine birinci fıkrasından sonra gelmek üzere
aşağıdaki fıkra eklenmiş ve mevcut ikinci fıkrasının son cümlesi
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
"Bireysel emeklilik hesabındaki fon paylarından, katılımcının
sistemde bulunduğu ay sayısı ile asgarî ücret tutarının çarpımına
karşılık gelen birikim tutarı ve bu Kanunun 6 ncı maddesi kapsamında
bireysel emeklilik sisteminden emekli olanlara yapılan yıllık gelir
sigortası ödemelerinin aylık ödemeye isabet eden miktarının nafaka
borçları hariç olmak üzere asgarî ücret tutarına kadar olan kısmı
haczedilemez, rehnedilemez, iflas masasına dahil edilemez. Bu
fıkradaki
hükümlerin
uygulanmasında
rehin,
haciz
veya
iflas
tarihinde geçerli brüt asgarî ücret tutarı esas alınır."
"Fon portföy sınırlamalarına ilişkin ilkeler ile fon portföyündeki
varlıkların
değerlendirilmesine
ilişkin
esas
ve
usûller
Müsteşarlığın uygun görüşü alınarak Kurul tarafından belirlenir."
d) 18 inci maddesinin birinci fıkrasının son cümlesi "Portföy
yönetim sözleşmelerinin Kurulca belirlenen asgarî unsurlara uygun
olması zorunludur." şeklinde değiştirilmiştir.
e) Geçici 1 inci maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.
"Yetkili organlarınca karar alınması kaydıyla, üyelerine veya
çalışanlarına emekliliğe yönelik taahhütte bulunan dernek, vakıf,
sandık, tüzel kişiliği haiz meslek kuruluşu veya sair ticaret
şirketindeki emekliliğe yönelik birikimler ve taahhütlere ilişkin
tutarlar kısmen veya tamamen bu fıkranın yürürlüğe girmesinden
itibaren
beş
yıl
içinde
yapılmak
kaydıyla
ve
Müsteşarlıkça
belirlenecek esaslar çerçevesinde bireysel emeklilik sistemine veya
gelir
sigortalarına
aktarılabilir.
Birikimlerin
veya
yıllık
taahhütlere
ilişkin
tutarların
ödenmesine
yönelik
gayrimenkul
satışları dahil olmak üzere aktarımlarla ilgili işlemler, her türlü
vergi, resim ve harçtan muaftır. Bu muafiyet, doğabilecek gelir
vergisi yükümlülüğünü de kapsar. Bu fıkra kapsamında yıllık gelir
sigortalarına intibak ettirilenlerden veya emeklilik sözleşmesi
akdetmiş olan katılımcılardan giriş aidatı alınmaz ve aktarılan
tutar üzerinden herhangi bir kesinti yapılmaz.
Üyelerine veya çalışanlarına emekliliğe yönelik taahhütte
bulunan dernek, vakıf, sandık, tüzel kişiliği haiz meslek kuruluşu
veya sair ticaret şirketinin emekliliğe yönelik faaliyetlerinin
aktüeryal denetimini Müsteşarlık yapar."
MADDE 42 – (1) 4632 sayılı Kanunun 20 nci maddesinden sonra
gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.
"Emeklilik gözetim merkezi
MADDE 20/A - Müsteşarlık, bireysel emeklilik sisteminin güvenli
ve etkin biçimde işletilmesini sağlamak, katılımcıların hak ve
menfaatlerini korumak amacıyla şirketlerin ve bireysel emeklilik
aracılarının faaliyetlerinin gözetim ve denetimine yönelik alt yapı
oluşturulmasına,
bireysel
emeklilik
hesaplarına,
emeklilik
planlarına,
işlemlerin
konsolidasyonuna,
katılımcılara
ait
bilgilerin
saklanmasına,
kamunun
ve
katılımcıların
bilgilendirilmesine,
istatistik
üretimine,
bireysel
emeklilik
aracıları siciline ve bireysel emeklilik aracıları sınavına ilişkin
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işlemlerin yapılması ile hayat sigortaları ve diğer sigorta
branşlarına ilişkin verilebilecek diğer görevleri yerine getirmek
üzere özel hukuk hükümlerine göre kurulmuş bir tüzel kişiyi
emeklilik
gözetim
merkezi
olarak
görevlendirebilir.
Emeklilik
gözetim merkezinin ana sözleşmesinde yer alması gereken hususlar
Müsteşarlıkça
belirlenir
ve
bu
ana
sözleşmede
yapılacak
değişikliklerde
Müsteşarlığın
uygun
görüşü
aranır.
Emeklilik
şirketleri, Müsteşarlığın uygun görmesi halinde hayat branşında
faaliyet gösteren sigorta şirketleri ile diğer kurum ve kuruluşlar
emeklilik gözetim merkezine ortak olabilir. Emeklilik gözetim
merkezi, Müsteşarlığın denetimine tâbidir. Bu Kanun kapsamındaki
şirket, kurum, kuruluş ve kişiler, bu Kanuna istinaden verilen
görevlerin yerine getirilmesini teminen talep edilen bilgi ve
belgeleri emeklilik gözetim merkezine aktarır. Emeklilik gözetim
merkezinin
çalışma
esas
ve
usûlleri
Müsteşarlık
tarafından
belirlenir."
MADDE 43 – (1) 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları
Kanununa ekli (IV) sayılı Makam Tazminatı Cetvelinin 8/a sırasına
"Maliye Bakanlığı Hesap Uzmanları" ibaresinden sonra gelmek üzere
"Sigorta Denetleme Uzmanları ve Sigorta Denetleme Aktüerleri"
ibaresi eklenmiştir.
MADDE 44 – (1) 14/6/2005 tarihli ve 5363 sayılı Tarım
Sigortaları Kanununun 14 üncü maddesinin birinci fıkrasından sonra
gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
"Sigorta şirketleri, Bakanlar Kurulu kararları çerçevesinde
Havuz tarafından kapsama alınan riskler, bölgeler ve ürünler için bu
Kanunla oluşturulan Havuz sistemi dışında sigorta sözleşmesi
akdedemez. Bu hükme aykırı davranan sigorta şirketlerinin Kurulca
belirlenecek esaslar çerçevesinde Havuz sisteminden çıkarılmalarına
karar verilebilir."
MADDE 45 – (1) 21/12/1959 tarihli ve 7397 sayılı Sigorta
Murakabe Kanunu yürürlükten kaldırılmıştır.
(2) 25/6/1927 tarihli ve 1160 sayılı Mükerrer Sigorta Hakkında
Kanun yürürlükten kaldırılmıştır.
(3) 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik
Kanununun 107 nci maddesinin üçüncü fıkrası, 108 inci maddesi ile ek
8
inci
maddesinin
birinci
ve
ikinci
fıkraları
yürürlükten
kaldırılmıştır.
ONİKİNCİ BÖLÜM
Geçici ve Son Hükümler
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Karayolu Trafik Garanti Sigortası Hesabının
sorumlulukları ile varlıklarının, alacaklarının ve yükümlülüklerinin
tamamı bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir ay içinde
Hesaba devrolunur. Karayolu Trafik Garanti Sigortası Hesabıyla
ilişkili olarak açılan davalar ve yapılan takipler Hesapla ilişkili
olarak devam eder.
GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Bu Kanunun uygulanmasına ilişkin
yönetmelikler bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren bir yıl içinde
Müsteşarlığın bağlı olduğu Bakanlıkça çıkartılır.
(2) Bu Kanunda öngörülen düzenlemeler yürürlüğe konuluncaya
kadar mevcut düzenlemelerin bu Kanuna aykırı olmayan hükümlerinin
uygulanmasına devam olunur.
(3) Bu Kanunun 12 nci maddesinin tarife serbestisine ilişkin
birinci fıkrası hükmü ile 17 nci maddesinin dördüncü fıkrasının
garanti fonu varlıkları üzerine bloke konulabilmesi ve ipotek tesis
ettirilebilmesine ilişkin hükmü yürürlüğe girene kadar, bu Kanunla
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mülga 7397 sayılı Sigorta Murakabe Kanununun ilgili hükümleri
uygulanmaya devam olunur.
GEÇİCİ MADDE 3 – (1) Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten
itibaren bir yıl içinde durumlarını, bu Kanunun 5 inci maddesi
gereğince tespit edilecek branş ayrımına uyumlu hale getirmeyenler,
yeni sigorta sözleşmesi akdedemez, riski artırıcı nitelikte zeyil,
temdit ve yenileme yapamaz.
(2) Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte hayat sigortasına
ilişkin portföylerini devretmemiş bulunan karma şirketler, bu
Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde söz
konusu portföylerini devretmek zorundadır. Bu yükümlülüğü yerine
getirmeyen şirketlerin sigorta portföyünü kısmen veya tamamen
devralmayı kabul eden bir veya birkaç sigorta şirketi bulunduğu
takdirde portföy, Bakan tarafından re’sen devredilir. Portföyü
devrolmamış
şirketler
devir
işlemi
gerçekleşene
kadar
hayat
sigortası branşında yeni sigorta sözleşmesi akdedemez, riski artıcı
nitelikte zeyil, temdit ve yenileme yapamaz.
GEÇİCİ MADDE 4 – (1) Bu Kanunun 20 nci maddesinin altıncı
fıkrası hükmü bu Kanunla mülga 7397 sayılı Sigorta Murakabe Kanunu
uyarınca atanmış kişiler ile bu kişiler hakkında açılmış davalar ve
takipler için de geçerlidir.
GEÇİCİ MADDE 5 – (1) Bu Kanunla mülga 7397 sayılı Sigorta
Murakabe Kanununun 25 inci maddesi uyarınca ayrılan deprem hasar
karşılıkları, bu Kanunun yürürlüğe girmesini izleyen üç ay içinde
ihtiyarî yedek akçelere devrolunur.
GEÇİCİ MADDE 6 – (1) Bu Kanunun yayımı tarihinden önce
düzenlenmiş olan eksperlik ve brokerlik ruhsatları, Müsteşarlık
tarafından değiştirilinceye kadar geçerlidir. Söz konusu değiştirme
işlemini, bu Kanunun yürürlüğe girmesinden itibaren bir yıl içinde
yaptırmayanlar meslekî faaliyette bulunamaz. Sigorta eksperlerinin
eksperlik faaliyetine devam edebilmesi için bu Kanunun yürürlüğe
girdiği tarihten itibaren dört ay içinde Levhaya kaydını yaptırması
da gerekir.
GEÇİCİ MADDE 7 – (1) Sigorta acenteleri, bu Kanunun yayımından
itibaren bir yıl içinde Müsteşarlıktan uygunluk belgesi almak ve
Levhaya kayıt olmak zorundadır. Bu zorunluluğu yerine getirmeyenler
sigorta acenteliği faaliyetinde bulunamaz.
GEÇİCİ MADDE 8 – (1) 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun yürürlüğe
girmesinden önce taksirli suçlar hariç olmak üzere affa uğramış
olsalar dahi ağır hapis veya beş yıldan fazla hapis veya
sigortacılık mevzuatına aykırı hareketlerinden dolayı hapis veya
birden fazla ağır para cezasına yahut cezası ne olursa olsun basit
ve nitelikli zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık,
sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas, görevi kötüye
kullanma gibi yüz kızartıcı suçlar ile istimal ve istihlak
kaçakçılığı dışında kalan kaçakçılık suçları, resmî ihale ve alım
satımlara fesat karıştırma, karapara aklama veya Devlet sırlarını
açığa vurma, vergi kaçakçılığı veya vergi kaçakçılığına teşebbüs
suçlarından dolayı hüküm giymiş bulunanlar sigorta şirketlerinde
veya reasürans şirketlerinde kurucu olamaz, sigorta acenteliği,
brokerlik ve sigorta eksperliği yapamaz ve bu amaçla kurulmuş tüzel
kişilerde ortak olamaz ve çalışamaz.
ve
reasürans
şirketi
(2)
Bu
Kanunda
sigorta
şirketi
kurucularının niteliklerine yapılan atıflar için de birinci fıkra
hükmü uygulanır.
GEÇİCİ MADDE 9 – (1) Bu Kanunda geçen Türk Lirası ibaresi
karşılığında, uygulamada ülkede tedavülde bulunan para 28/1/2004
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tarihli ve 5083 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Para Birimi
Hakkında
Kanun
hükümleri
gereğince
Yeni
Türk
Lirası
olarak
adlandırıldığı sürece bu ibare kullanılır.
Yürürlük
MADDE 46 – (1) Bu Kanunun;
a) 12 nci maddesinin tarife serbestisine ilişkin birinci fıkrası
hükmü ile 17 nci maddesinin dördüncü fıkrasının garanti fonu
varlıkları
üzerine
bloke
konulabilmesi
ve
ipotek
tesis
ettirilebilmesine ilişkin hükmü, yayımı tarihinden üç ay sonra,
b) Diğer hükümleri yayımı tarihinde,
yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 47 – (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
13/6/2007
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Modüle özgül mesleki sözcük dağarcığı
Sigorta
Sigorta simsarı
Sigorta acentesi
Sigorta kuruluşu
Sigorta sözleşmesi
Sigorta poliçesi
Araç sigortası
Mali sorumluluk sigortası
Sağlık sigortası
Emeklilik sigortası
İşsizlik sigortası
Bakım sigortası
Ev eşyası sigortası
Kaza sigortası
İş görezmezlik sigortası
Eşya sigortası
Şahıs sigortası
Taksit
Aidat
Ücret
Masraf faturası
Hasar durumu
Ödeme
Sigorta tazminatı
Sigorta vergisi
Sermaye kazancı
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